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ئەم ڕاپۆرتە ئامادەکراوە بۆ حکومەتی هەرێمی کوردستان و هەموو ئەو ڕێکخراوانەی کار لەسەر توندوتیژیی 
په یوه ست به  شه ڕه ف دەکەن لە هەرێمی کوردستان و لە شانشینی یەکگرتوو، هەروەها بۆ قوربانیان و قوتاربوانی 

توندوتیژیی ناو خێزان و په یوه ست به  شه ڕه فه وه .

سوپاس و پێزانین

سوپاسی خاتوو کەوسەر ئیبراهیم دەکەین بۆ کاری لێکۆڵینەوەی لە کوردستانی عێراق و هاوکاریکردنی لەم 
پرۆژەیەدا. سوپاسی زۆریش بۆ خاتوو نازەنین رەشید لە ڕێکخراوی چاودێریی مافی ژنی کورد بۆ پشتگیری 
و هاوکاریی پڕبایەخی لەم پڕۆژەیە بە درێژایی ماوەی لێکۆڵینەوەکە. سوپاس بۆ پرۆفیسۆر ئیڤۆن گێریەر لە 
زانکۆی رۆهامپتن. هەروەها سوپاسی زۆرمان بۆ میالنی تێرنەر بۆ هاوکاریکردنی وەک سکرتێر و سوپاس بۆ 
رەیچل ئیڤانس و ئەندڕۆاڵ فرێکە و لیندا ویلسۆن و جوان سیبتۆرپ بۆ هاوکاریکردن و پابەندبوونیان بە کاری 
دارایی پرۆژەکەوە. هەروەها سوپاس بۆ ئۆفیسی ئاسایش و بیمە و کۆمیتەی ئێتیک لە هەردوو زانکۆی ناوبراو. 
سوپاسی تایبەت بۆ  دکتۆر جۆن هۆگن بۆ هاوکاری بەردەوامی بەدرێژایی پرۆژەکە )بۆ بینینی سوپاسگوزاری و 

پێزانینی زیاترمان، سەیری  بڕگەی سوپاسگوزاریەکانمان بکە لە چاپتەری یەکەمدا(.



پێشه کی بۆ نوسخه  کوردیه که 

به  بۆچوونی ئێمه ، کار چه ند گرنگ و باش بێت، ئه گه ر نه بێته  مایه ی لێکنزیکردنه وه ی مرۆڤه کان و دروستکردنی 
په یوه ندیه کی ئینسانی له  نێوانیان، بێبه ها ده مێنێته وه . ئێمه  له  ماوه ی دوو ساڵی رابروو و له  کاتی ئه نجامدانی 
ئه م لێکۆڵینه وه یه دا بۆمان لوا بچینه  ناو چین و توێژه کانی کۆمه ڵگای کوردی و له  نزیکه وه  ئاشنای ئازار و خه م 

و خولیا و ئاره زوو و هیوا کانی یه کتری بووین. ئه م په یوه ندیه  ده وڵه مه ندترین خاسیه تی ئه م کاره مان بوو.

ئه م ڕاپۆرته  که  ته نها سه ره تایه  و کتێبێکیشی به دوادا دێت، کارێکی هه مه کیه  و به  یارمه تی و هاوکاریی 
جه ماوه ری کوردستان و  کۆمه ڵگه ی مه ده نی و  ئاژانس و دامه زراوه  حکومی و په رله مانیه کان به رهه م هێنراوه . ئێمه  
له  به شی سوپاس و پێزانیندا به شێوه یه کی گشتی سوپاسی هه موو ئه و الیه نانه مان کردووه  که  به  دڵفراوانیه وه  
کاتی خۆیان بۆ ته رخانکردووین به چاوپێکه وتن و دیدار و وه ده ستخستنی دۆکیومه نت، هه ر له  پڕۆژه ی یاساکانه وه  
تا مجه له د و سی دی رۆژنامه  و هه ندێ گۆڤار و به رنامه ی و دۆکیومێنتی رادیۆ و ته له ڤزیۆنی و بگره  تا کتێب و 
ئالۆگۆڕیی ئیمه یل و ته له فۆنی. به  بێ ئه و هاوکاری و پشتیگیریه  به رهه مهێنانی ئه م ڕاپۆرته  زه حمه ت ده بوو. 
لیستی که سایه تی و گروپه کان له  هه موو ئه م بوارانه دا درێژه  و ناتوانین لێره دا ناوی یه که  به  یه که ی که سه کان 
بێنین. به اڵم به  پێویستی ده زانین ناوی دوو که س بهێنین که  ساڵی 2010 ماڵئاوایی هه تا هه تاییان لێکردین و ئه م 

به رهه مه  نابینن. ئه م دوو که سه ش به ڕێزان ئه سعه د عومه ری مه ال و عیرفان زه نگه نه  -ن. 

هه ر یه ک له  کاک ئه سعه د و کاک عیرفان خه ڵکی که رکوک بوون و دوای نزیکه ی بیست ساڵ ژیان له  ئه وروپا 
به  ئه زموون و خرۆش و په رۆشه وه  هاتبوونه وه  کوردستان  و له  بواره که ی خۆیان له  رووی خزمه تگوزاری و 
هونه  ر و سینه ما و ته له ڤزیۆنه وه  به شداریان له  بنیاتنانه وه ی هه رێمی کوردستان کردووه . بۆچوونی ئه وان له مه ڕ 
ئازادیی مرۆڤ و یه کسانیی جێنده ری تێکه ڵه یه ک بوو له  کولتوری و ئه وروپی و کوردیی جوان و ده یانویست 
لێره دا وه به رهه م بێته وه . ئێمه  له  دانیشتن و گفتوگۆ و وتوێژ له گه ل ئه م دوو به ڕێزه دا زۆر سودمان وه رگرت. جگه   
له مه ، له  دوو ساڵی رابردوودا کاک عیرفان به وپه ڕی دڵسۆزیه وه  ئۆفیسه که ی خۆی له  هۆتێل چوارچرا ته رخان 
کردبوو بۆ ئێمه ، ته نانه ت وه کو جۆرێک له  بنکه ی پڕۆژه ی لێکۆڵینه وه که ی لێهاتبوو که  تێیدا زۆربه ی دیدار و 
چاوپێکه وتنه کانمان ئه نجام داوه  و ستافه که شی به رپه ڕی ڕێزه وه  هاوکاریان کردووین. یادی ئه م دوو به ڕێزه  لێره دا 

شایانی خۆیه تی، یادتان به خێر و نمونه تان هه ر زۆر بێت. 

تیمی لێکۆڵینه وه که
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7

     

بەشی یەکەم

چاپتەری  یەکەم

پێشەکی

ئەم ڕاپۆرتە  بۆ حکومەتی هەرێمی کوردستان و ڕێکخراوه کان ئامادەکراوە و تایبەتە بە توندوتیژیی پەیوەست بە 
›شەرەف‹1 و کوشتن بەناوی ›شەرەف‹ی خێزانەوە لەناو کۆمەڵگە کوردیەکاندا، بەتایبەتی لە کوردستانی عێراق و 
شانشینی یەکگرتوودا. توندوتیژیی پەیوەست بە ›شەرەف‹ شێوەیەکی بەڕباڵو و دڵتەزێنی توندوتیژیی جێندەری و 

خێزانیە کە لە زۆر واڵتی جیهاندا ڕوودەدات.

ساڵی 200٨ حکومەتی هەرێمی کورستان، بە دەستپێشخەریی سەرۆک وەزیری پێشوو به ڕێز نێچیرڤان بارزانی، 
هەنگاوێکی گرنگی نا بە راسپاردنی پرۆژەی لێکۆڵینەوەیەکی نێودەوڵەتی لەسەر توندوتیژیی پەیوەست بە شەرەف لە 
کوردستان و لەناو دیاسپۆرای کوردی لە بەریتانیا. ئەم هەنگاوەی حکومەتی هەرێمی کوردستان بۆ ئاراستەکردنی ئەم 
کێشەیە وەک بەشێک لە ستراتیژیەتێکی بەرفراوانتری حکومەت کە خۆی لە دامەزراندنی کۆمیسیۆنی چاودێریکردنی 
توندوتیژیی په یوه ست به  شه ره ف بینیەوە لە ساڵی 200٧)کە دواتر وەکو کۆمیسیۆنی بااڵی چاودێریکردنی توندوتیژی 
دژ بە ژنان ناسێنرا( جێگای شانازیيه . ئەم دەستپێشخەریانە بەشێک بوون لە بەتەنگەوەهاتنی حکومەت بۆ پرۆسەی 
دیموکراتیزەکردن و نوێکردنەوە کە هەنوکە لە کوردستانی عێراقدا بەڕێوەیە. تێکهەڵکێشکردنی مەسەلەی جێندەر و ئەو 

کێشانەی ژنان لە کوردستان بەرەوڕووی دەبنەوە لەگەڵ سیاسەتی کۆمەاڵیەتی و گشتی بەشێکە لەم پرۆسەیە.

ئەم لێكۆلینەوەیەی کە حکومەتی هەرێم رایسپارد کارێکی ڕچەشکێن و بێهاوتا بوو لە بواری توێژینەوەدا و بووە هۆی 
زەمینەخۆشکردنێکی تازە لە کوردستانی عێراقدا بۆ لێکۆلەرانی بواری کۆمەاڵیەتی. لێکۆڵینەوەکە لە نێوان ساڵەکانی 
200٨ و 2010دا لەالیەن کۆمەڵێک لێکۆلەری بااڵوە ئەنجامدراوە لە سەنتەری لێکۆڵینەوەی جێندەر و توندوتیژی لە 
کۆلیژی زانستی سیاسیی زانکۆی بریستل و زانکۆی رۆهامپتن لە شانشینی یەکگرتوو، بە هەماهەنگی لەگەل ڕێکخراوی 

چاودێریی مافی ژنی کورد کە بنکەی سەرەکیان لە لەندەنە و نووسینگەیەکیشيان لە کوردستانه.

ئەم لێکۆڵینەوەیە راڤەکردنێکی سیاسەت و پراکتیکیە بە  ئامانجی بەهێزکردنی گەشە و گۆڕانکارییە کۆمەاڵیەتیەکان 
لەبەرامبەر ئەم شێوازە بەرفراوانەی توندوتیژیدا. هەروەها ئامانج برەودانیشە بە تێڕوانینی تیۆرییی نوێ لەم بوارەدا.
مەبەست شوێنپێ هەهڵگرتنی باشترین کار و پراکتیکە لە لێکۆڵینەوەیەکی تایبەت بە مەسەلەی جێندەر کە سنوری 
واڵتان دەبڕێ. لێرەدا هۆشیارانە هەوڵدراوە کە  خۆمان بە دوور بگرین لە بیرتەسکیی ئێتنیکی و سەپاندنی ئایدیاکانی 



8

خۆرئاوا. هەروەها لە کاتێکدا کارمان کردووە بە ئامانجی بەرەو مۆدێرنیزەکردن، رێزمان داناوە بۆ مەسەلە 
کولتوریەکان و کردەوە نەریتییەکان. ئەندامانی تیمەکە هەردەم ئەو تێروانینەیان لەبەرچاوگرتووە کە توندوتیژیی 
پابەند بە شەرەف دیاردەیەکی بەڕباڵوە و نابێت کۆمەڵگەی کوردی و جڤاتەکانی بە تەنها لەم ڕووەوە زەق بکرێنەوە 
یان لەکەدار بکرێن. لەگەڵ ئەمەشدا، کە کێشەکە لەناو کۆمەڵگە کوردیەکان و کۆمەڵگەی دیکەش ئاراستە دەکرێت و 
لێی دەکۆڵرێتەوە بە ئامانجی پێشکەوتنی کۆمەاڵیەتی و چارەسەرکردنی ئەو کردەوە کۆمەاڵیەتیە زیانبەخشانە لەو 

شوێنانەی کە ڕوو دەدەن.

لێکۆڵینەوەکە بەچڕی قووڵبۆتەوە و  پاشان لەالیەن کۆمیتەی ئێتیکی هەردوو زانکۆی بریستل و ڕۆهامپتنەوە 
ڕەزامەندی لەسەر دراوە. بەدرێژایی ماوەی لێکۆڵینەوەکە هەردوو زانکۆکە الیەنی دارایی پرۆژەکەیان بەڕێوەبردووە و 
لە رووی ئێتیکیەوە سەرپەرشتیاری پرۆژەکە بوون و چاوەدێربوون بەسەریەوە. هەروەها چەند ڕێککەوتنێکی گشتگیریی 
خەمالندنی ریسک و مەترسی برەویان پێدراوە هاوتا لەگەڵ پێوەری وردی ئامادەکاری و ڕێوشوێنەکان کە گشت 

بەشداربوان بەدرێژایی ماوەی لێکۆڵینەوەکە پابەندبوون پێیانەوە.

1.1  تیمی لێکۆڵینەوەکە

لێکۆڵینەوەکە هەوڵێکی هەماهەنگکاری بوو لەنێوان هەردوو زانکۆی شانشینی یەکگرتوو و ڕێکخراوی چاودێریی 
مافی ژنی کورد. تیمەکە لەالیەن پرۆفیسۆر جیل هەیگ-ەوە سەرۆکایەتی کراوە. جیل هەیگ پرۆفیسۆرە لە  بواری 
توندوتیژی بەرامبەر بە ژنان، و )20 سال لەمەوبەر( ئەندامی دامەزرێنەری سەنتەری توێژینەوەی جێندەر و توندوتیژییە 
لە کۆلیژی زانستە سیایەکان لە زانکۆی بریستل. ئەم سەنتەرە کاری لێکۆڵینەوە و ڕاوێژکاری لەسەر توندوتیژیی  
جێندەری لە  ئاستی ناوخۆ و نێودەوڵەتیدا، لە چوارچێوەی چاالکوانیدا گەر شیاوبێت، ئەنجام دەدات بە ئامانجی 
گەسەسەندنی کۆمەاڵیەتی. پرۆفیسۆر هەیگ بۆ ماوەی ٣٥ سال کاری کردووە لەسەر کێشەکانی توندوتیژی بەرامبەر 

ژنان لەسەر ئاستی ناوخۆ و نێودەولەتیدا و نزیکەی 100 وتار و کتێبی لەسەر ئەم کێشانە بە باڵو كردۆتەوە.

بەشی هەرە سەرەکی ئەم لێکۆڵینەوەیە لە مەڕ کوردستانی عێراق لەالیەن دکتۆرە نەزەند بەگیخانیەوە سەرپەرشتی 
کراوە. دکتۆرە نەزەند بەگیخانی، لێکۆلەرێکی پایەداری زانکۆی بریستڵە، ئەندامی سەنتەری توێژینەوەی جێندەر و 
توندوتیژییە و ئەزموونێکی دوورودرێژی هەیە لە توێژینەوەی ئەکادیمی دا لەسەر جێندەر بە گشتی و ژنانی کورد 
بە تایبەتی. هەروەها دکتۆرە نەزەند بەگیخانی شاعیرێکی خاوەن ناوودەنگی نێودەوڵه تیە و داکۆکیکارێکی دیاریی 
مافەکانی مرۆڤە و ڕاوێژکاریشە لەبواری جێندەر و ماف.  دکتۆرە بەگیخانی ئەزموونی زیاتر لە 1٥ ساڵی هەیە لە کار 
و نووسین و ڕاوێژکاری لەسەر ئاستی کۆمەڵگەی کوردی و نێودەوڵەتیدا و ڕاوێژکاری چەندین حکومەت بووە لەمەڕ 
مەسەلەی توندوتیژیی پەیوەست بە شەرەف. لە نێوان سااڵنی 200٧-200٩ دا وەکو ڕاوێژکار و چاودێرێکی سەربەخۆ 
بەشداری لە کۆبوونەوەکانی کۆمیسیۆنی بااڵی چاودێریکردنی توندوتیژی دژبە ژنان لە هەرێمی کوردستانی عێراقدا 
کردووە و کاریگەرییەکی بەرچاوی لە بواری کار و ستراتیژیەتی بەرەنگاربوونەوەی توندوتیژیی پابەند بە شەرەف 

داناوە. دکتۆرە نەزەند بەگیخانی خاوەنی کۆمەڵێک کتێب و وتارە بە زمانی کوردی و ئینگلیزی و فەڕەنسی.

بەشی تایبەت بە شانشینی یەکگرتوو لە لێکۆڵینەوەکە لەالیەن دکتۆرە عایشە جیل- ەوە سەرپەرشتی کراوە لە 
بەشی زانستە سیاسیەکانی زانکۆی رۆهامپتن. دکتۆرە جیل کاریگەرییەکی ناوخۆیی و نێودەوڵەتی هەبووە لە بواری 
توندوتیژی دژبە ژنان لەناو جڤاتە کەمینەکاندا و توێژینەوەیەکی فراوان لەسەر بەپیرەوەچوونی دادوەریی تاوانە 
پەیوەندیدارەکان بەرامبەر بە بەشودانی زۆرەملێ و تاوانی کوشتن بەناوی شەرەفەوە.  هەروەها ئەزموونی زیاتر لە 
10 ساڵی هەیە لە دابینکردنی ڕاوێژکاری شارەزایانە بۆ حکومەت و کەرتی کاری خۆبەخشی لە شانشینی یەکگرتوودا 

لەسەر مەسەلەکانی سیاسەتی یاسایی پەیوەندیدار بە کوشتنی ژنان بەناوی شەرەفەوە.

لێکۆڵینەوەکە لەالیەن خاتوو کەوسەر ئیبراهیم -ەوە هاوکاری کراوە کە وەک یاریدەدەری لێکۆڵینەوە بۆ ماوەی 
1٨ مانگ لە کوردستانی عێراق کاری کردووە. خاتوو که وسه ر ئیبراهیم هه ڵگرای بڕوانامه ی ماسته ره  له  بواری جێنده ر 
و ناسنامه  له  زانکۆی ئێکسیته ر، و ئێستا له  ئه نستیتوی کۆماری نێوده وڵه تی له  هه ولێر وه کو سه رپه رشتیاری پرۆگرام 

کارده کات. 
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1.2 سوپاسگوزاری

تیمی توێژینەوە و زانکۆی بریستل و ڕێکخراوی چاودێریی مافی ژنی کورد  کە ئەوپەری سوپاس و پێزانین 
ئاراستەی حکومەتی هەرێمی کوردستان دەکا بۆ سپۆنسەرکردنی پرۆژەکە، بەبێ ئەو هاوکاریە نەدەکرا ئەم توێژینەوەیە 

ئەنجام بدرێت.

هەروەها سوپاسگوزاری زۆرمان بۆ خاتوو بەیان سامی ئەبدولرەحمان، نوێنەری بااڵی حکومەتی هەرێمی کوردستان 
لە شانشینی یەکگرتوو بۆ پشتگیری و یارمەتیدانی بەردەوامی. سوپاس و پێزانینی زۆر بۆ هەموو ڕێکخراوەکانی ژنان و 
شێلتەر و خانەکانی داڵدەدان و رۆژنامەوانان و ئاژانس و گروپەکانی میدیا و زانایانی ئاینی و وەزیر و کاربەدەستانی 
حکومەت و فەرمانبەرانی سیاسی و پیشەیی و فەرمانبەرانی پۆلیس و پارێزەران و دادوەران و ئەندام پەرلەمانان لە 
کوردستانی عێراق و شانشینی یەکگرتوو کە دڵسۆزانە بەشداریان لە لێکۆڵینەوەکە کرد و بەوپەڕی دڵفراوانیەوە کاتی 
خۆیان پێبەخشین. لەسەرووی هەر هەمووشیەوە سوپاسی زۆرمان ئاراستەی قوربانیان و قوتاربوانی توندوتیژیی 
په یوه ست بە شەرەف ده که ین هاوتا له گه ڵ خێزانەکانیان کە هەندێ جار لە رووی ریسک و مەترسی دەوەستان و 

ڕازیبوون چاوپێکەوتنیان لەگەڵ سازبدرێت. 
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چاپتەری دووەم: ئەدەبیاتی ئێستا

دەزگای سندوقی نەتەوەیەکگرتووەکان بۆ دانیشتوان مەزەندەی دەکات کە سااڵنە ٥000 ژن بەناوی شەرەفەوە 
دەکوژرێن بەزۆری لە رۆژهەاڵتی ناوەراست و ئاسیادا،  هەروەها هەندێکجار لە ئەوروپاشدا. لەگەڵ ئەمەشدا، مەحاڵە 
ژمارەی تەواوی ژنانی کوژراو سااڵنە دیاریبکرێت، یا بزانرێت کە توندوتیژیی پابەند بە شەرەف چەندێک بەڕباڵوە، 
چونکە ڕاپۆرتەکانی پۆلیس تاکوتەران، و لەسەرووی ئەمەشەوە، چونکە  ئەندامانی سەر بە هەردوو ڕەگەزی خێزان 
زۆرجار هەوڵدەدەن تاوانە شەرەفئامێزەکان پەردەپۆش بکەن. هەروەها زۆر قوربانی توندوتیژیی پابەند بە شەرەف 
دەڕفێندرێن: لەبەر چاوان بزر دەکرێن و هەرگیز وەک ونبوو ڕاناگەیەندرێن٣. لەم چوارچێوە ئالۆزەدا زۆر گرنگە تێبگەین 

کە توندوتیژی لەسەر بنەمای شەرەف چیە و بۆچی روودەدات.

1.2  توندوتیژی لەسەر بنەمای شەرەف چیە؟

توندوتیژی لەسەر بنەمای شەرەف جۆرێکە لە توندوتیژیی ناوەکی کە زۆربەی جار بەرامبەر بە ژنان )زۆربەی 
کات ژنانی گەنج( لەالیەن مێرد، باوک، برا و خزمە نێرینە نزیکەکانیانەوە ئەنجامدەدرێت. ئەم توندوتیژییانە 
بەدرێژایی مێژوو و لە زۆربەی  کۆمەڵگە  جیاجیاکانی جیهاندا هەبوون، هەر لە ئەوروپاوە تا کولتورەکانی ئەفریقا و 

باشور و رۆژهەاڵتی ئاسیاو ئەمریکای التین٤. 

بەم چەشنە، پیادەکردنی کۆدی شەرەف لەمەڕ هەڵسوکەوتی ژنانەوە، بەتایبەتی لە ڕووی ڕەفتار و سێکسوالیتەوە، 
نە تایبەتە بە کۆمەڵگەی کوردی نە بە کولتورە ئیسالمیەکانیشەوە. هەرچەندە خەسڵەتی هاوبەش هەیە لە نێوان ئەو 
کۆمەڵگە و کۆمیونیتیانەی کە توندوتیژی و کوشتن لەسەر بنەمای شەرەف پیادە دەکەن، وەکو ئەو چەمکانەی کە ژن 
هەم وەک موڵکی پیاوان و هەم وەک خەزنەی پاراستنی شەرەفیان تەماشا دەکەن. بەاڵم لەگەڵ ئەمەشدا، وا پێدەچێت 

کە رێککەوتنێک نەبێت لەسەر ئەوەی کە چی واتای ڕەفتاری ناشەرەفمەندانە دەگەیەنێ.

تێڕوانینە  و  شەرەف  کۆدەکانی  کە  ئەوەی  سەر  دەخاتە  تیشک  بوارە  بەم  تایبەت  ئەدەبیاتی  گشتی،  بە 
هاوشێوەکانیان سەبارەت بە ملکەچیی ژنان رەگیان لە سترەکتورە بەرفراوانە کۆمەاڵیەتیەکاندا داکوتاوە. ئەمانە 
بەشێکن لە دیاردەیەکی بەرفراوانتر کە بەدەوری ئەو بەها و نۆرمانەدا دەسوڕێتەوە کە ڕەوایەتی دەبەخشن بە کۆنتڕۆڵی 
سێکسوالی و رەفتاری دیکەی ژنان لەالیەن پیاوانەوە و بەربەست دەسەپێنن بەسەر ژیان و چاالکیەکانی ژناندا. لە 
کاتێکدا ڕەنگە ئەو تاوانانەی پەیوەستن بە شەرەفەوە لە هەموو جێگایەک بەبرەو نەبن، بەاڵم ئایدیای شەرەف 
نزیکەی لە هەموو کۆمەڵگەکاندا  هەیە؛ هەرچەندە واتای ئەم ئایدیایە لە کۆمەڵگەیەکەوە بۆ یەکێکی دیکە زۆر 
جیاوازە٥. لەم کۆمەڵگەیانەدا لەکاتێکدا شەرەفی تاکی نێر دەوەستێتەوە سەر ناو و ناوبانگی تاکەکە خۆی لە ناو 
خەڵکدا و  بەم چەشنەش شتێکە دەتواندرێت بە چوستوچاالکی بەدەستبهێندرێت، بەاڵم شەرەفی مێینە وابەستەکراوە 
بە خۆبەدوورگرتن لە هەندێک ڕەفتاری دیاریکراو بەتایبەتی سەلیقە و وریایی لە رووی سێکسیەوە. بەمجۆرە پیاوان 
بەهۆی باشی کەسایەتیان و رەفتاریان لەناو خەلکدا شەرەف بەدەستدەهێنن، بەاڵم زۆر بەئاسانی و بەهۆی ڕەفتاری 

»بێشەرەفانەی ژنانی خێزانەکانیانەوە« لەدەستیاندەچێت.

توندوتیژیی پەیوەست بە شەرەف مەودایەکی فراوانی کردار و کردەوە دەگرێتەوە هەروەک توندوتیژی جەستەیی، 
پەالماردان و کوشتن بەناوی شەرەفەوە، بەرتەسککردنەوەی ئازادی )هەندێکجار زۆر بە دژواری( و بێبەریکردن لە 
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مافە بنەڕەتیەکان یاخود لە پەروەردە، خۆکوشتن و ناچارکردن بە خۆکوشتن خۆسوتاندنی زۆرەملێ، و بێبەریکردن 
لە خواردن، ژەهرخوارکردن و بەشودانی زۆرەملێی کچانی بنەماڵە لەبەر شەرەفی خێزان، تەنانەت بەو پیاوانەشی 
کە القەیان کردوون. تۆڵەسەندنەوەی پەیوەست بە شەرەف زۆرجار وەک کاتیگۆریەکی الوەکی تاوانەکانی شەرەف 
باسدەکرێت هاوتا لەگەل پشتگوێ خستن و تەریکردن و مندال لێسەندنەوە و خەتەنەکردنی مێینە، ئیجبارکردنی پاراستنی 
کچێنی و بەزۆر چاککردنەوەی پەردەی کچێنی و لەباربردنی زۆرەملێ، و زیندانیکردنی ئەو ژن و پیاوانەی کە رەوایەتیی 

هاوسەرگیریان نیە، لەگەڵ چەندین شێوازی دیکەی هەراسانکردن و ئیجبارکردن٦.
 

توندترین شێوازی توندوتیژیی پەیوەست بە شەرەف - کە بریتیە لە کوشتن لەسەر شەرەف-  بەشێوەیەکی  زۆر 
تراژیدی بەڕباڵوە. ئەو ڕاپۆرتانەی  ساڵی 2002 پێشکەشکران بە کۆمیتەی مافەکانی مرۆڤ لە نەتەوە یەکگرتوەکان 
بەڵگەی ئەوە دەخەنەروو کە ئەو کردەوەیە هێشتا بە بەردەوامی لە بەنگالدیش و بەرازیل و بەریتانیا و ئیکوادۆر و میسر 
و هیند و ئێران و عێراق و ئیسرائیل و ئیتالیا و ئوردن و پاکستان و مەغریب و سوید و تورکیا و ئۆگەندە و والیەتە 

یەکگتروەکانی ئەمریکا ئەنجامدەدرێت٧.

لەماوەی دەیەی ڕابردوودا، لەسەر ئاستی نیشتمانی و نێودەوڵەتی دەستکرا بە تێکۆشان، بە سیاسەتی نوێی 
گەشەپێدان و کەمپینی چاالکوانان بۆ رووبەروبوونەوەی ئەو کردەوانە لە چەندین واڵتدا. ئەم ڕاپۆرتەش پێشەنگی ئەو 
سیاسەت و رووبەروبوونەوەیەیە و پشکێکی گرنگی ئەو بەشداریە رچەشکێنیەی کوردستانی عێراقە لەو هەوڵە جیهانیەی 

دەدرێت بۆ کەمکردنەوەی توندوتیژی بە ناوی شەرەفەوە.

2.2 توندوتیژی لەسەر بنەمای شەرەف بەشێکە لە توندوتیژی لەسەر بنەمای جێندەری 

لە لێکۆڵینەوە نێودەوڵەتیەکانی تایبەت بەم مەسەلەیە ڕوون دەبێتەوە کە شیاوترین سیاق بۆ تێگەیشتن لە 
توندوتیژیی پەیوەست بە شەرەف ئەوەیە کە وەک توندوتیژیی لەسەر بنەمای جێندەر لێی بڕوانین٨. توندوتیژی لەسەر 
بنەمای جێندەر ئەو جۆرە توندوتیژییەیە کە لەسەر بنچینەی جێندەر جیادەکرێتەوە بەوەی کە کێ ئەنجامی دەدات و کێ 
دوچاری دەبێت و بۆچی. جاڕنامەی نەتەوە یەکگرتوەکان بۆ نەهێشتنی توندوتیژی لەسەر ژنان)1٩٩٣( ڕوونیدەکاتەوە 
کە پێشێڵکاریی پیاوان بەرامبەر ژنان چەندین شێوەی هەیە وەک توندوتیژی جەستەیی و زەبروزەنگی هەستوسۆز و 
سێکسی و پیشاندانی بەردەوامی نایەکسانی لە پەیوەندییەکانی دەسەاڵتدا و ئەو بڕوا بەردەوامەی لە گشت جیهاندا 
باڵوە  کە دەبێت ژنان بە جۆرەها شێوە لەژێر کۆنترۆڵی پیاواندابن. توندوتیژی لەسەر بنەمای شەرەف دەتواندرێت 
وا بخوێندرێتەوە کە بە تەواوی لەگەڵ ئەم تێروانینە دەگونجێ. لە کاتێکدا هەندێک پیاو دوچاری توندوتیژی لەسەر 
شەرەف دەبنەوە و هەندێک ژن ئەنجامی دەدەن، بەاڵم بەشێوە بەڕباڵوەکەی پیاوان بەم جۆرە توندوتیژییە هەڵدەستن 

و ژنان، بەتایبەتی ئەندامە مێینە گەنجەکانی خێزان، دوچاری دەبن. 

ئەم شێوازەی توندوتیژی هەروەها شێوازێکی جێندەریی کردارێکی کولتوریە لەناو خێزانەکان و کۆمەڵگە لۆکالەکاندا٩ 
بەمجۆرە، بۆ تێگەیشتن لە توندوتیژی لەسەر بنەمای  شەرەف دەبێت هاوشانی دوو  شێوازەکەی تری توندوتیژیی ناو 
خێزان و  هاوتا لەگەڵ سیاقە کۆمەاڵیەتی و کولتوریەکاندا تێی بگەین10. لێرەدا،  توندوتیژی لەسەر بنەمای شەرەف- 
تاوانی ئەنجامدراو بەناوی شەرەفەوە -  هەمیشە بەوە جیادەکرێتەوە لە جۆرەکانی تری توندوتیژی ناو خێزان کە  
لەچوارچێوەیەکی بەکۆمەڵی سترەکتورەکانی خێزان و کۆمەڵگەکاندا ڕوودەدات. ئەم توندوتیژییە هەمیشە کردارێک 
دەگرێتەوە کە پێشتر نەخشەی بۆ کێشراوە و لە پێناوی گێڕانەوەی شەرەف وەک نۆرم یا سیستەمی بەهای خێزانی 

یاخود کۆمەاڵیەتیی، کاتێ بە شێوەیەکی راستەقینە  یا هەستپێکراو کەوتبێتە ژێر هەڕەشەوە، ئەنجامدەدرێت 11. 

بەمجۆرە، تونوتیژی لەسەر بنەمای شەرەف هەمیشە دەبێتە هۆی کۆنترۆڵکردنی ئازادیی سێکسوالی و کۆمەاڵیەتیی 
ژنان )بە شێوەیەکی سەرەکی( لەالیەن کەسە نزیکە نێرینەکانەوە. هەروەها دەبێتە مایەی  ئەو تێڕوانینەی کە ژنان 
دەبێ ملکەچی ڕێساکانی رەفتار و هەڵسوکەوت بن کە لەژێر کۆنترۆڵی ئەندامە پایەدار و نێرەکانی خێزاندان12.  کوشتن 
لەسەر بنەمای شەرەف بەتایبەتی کاتێک ڕوودەدا کە کچانی گەنج دەکەونە هاوڕێیەتی و پەیوەندیبەستن یاخود تەنانەت 
پەیوەندیی کۆمەاڵیەتیی ئاساییش کە بە نائاسایی لەقەڵەم دەدرێت لەگەڵ پیاوانێک کە خزموکەسیان نین1٣.  ئەگەری 
ڕوودانی توندوتیژی لەسەر بنەمای شەرەف وەک کردارێکی تەئدیبی و ملپێدان بەسەر سەرجەم هەڵسوکەوتی ژنان لە 
کۆمەڵگەدا ئەو کۆنترۆڵە زیاتر و پتەوتر دەکات. هەروەها کۆنتڕۆڵی گشتیی پیاوان بۆ سەر ژنانی خێزان توندتر دەکات 

و واش چاوەڕوان کراوە کە زیاتر سەالمەتی سەرجەم  ژنان بخاتە مەترسیەوە1٤. 
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٣.2  شەرەف و کولتور و ئایین 

وتووێژێکی بەردەوامی ئەدەبیاتی پەیوەست بەم مەسەلەیە تایبەتە بەوەی کە شەرەف خۆی لەم میانەیەدا مانای 
چی دەگەیەنێ و بۆچی توندوتیژی وەک مێتۆدێک قبوڵکراوە بۆ چارەسەرکردنی ئەو حاڵەتانەی کە بە شێوەیەک لە 
شێوەکان تیایدا شەرەف لەکەداربووە. لێرەدا توندوتیژی بەکاردێت بۆ هێنانە ئارای جۆرێک لە چارەسەری خێزانی 

یان کولتوری. لەبەرچی کرداری توندوتیژییەکی بەکۆمەڵ رەفتارێک کە وەکو سەرپێچیکردن دەبینرێ بەتاڵدەکاتەوە؟
وتووێژی دووەم لەسەر رۆڵی کولتور و ئایینە لە دیاردەکەدا1٥، وەک لەسەرەوە سەرنجی لەسەر درا. بەم چەشنە 
دوو جۆر لێکدانەوەی سەرەکیی توندوتیژی لەسەر بنەمای شەرەف لەو دێبات و گفتوگۆیە دا سەریان هەڵدا. ئەوانیش 

ئەوەن کە توندوتیژی لەسەر بنەمای شەرەف بریتیە لە:
• گوزارشتکردن لە توندوتیژی بەرامبەر ژنان

• رەنگدانەوەی کردارە باوکساالرییە کولتوریەکانن
زۆربەی کۆمێنتاران ئەم کێشانە وەک کێشەی پێکەوەبەستراو و بەیەکداچوو دەبینن.

٤.2  ئایا توندوتیژی لەسەر بنەمای شەرەف بەتەنها پەیوەستە بە هەندێک کۆمەڵگە و کولتورەوە؟

ئەدەبیاتی تایبەت بەم بوارە بەگشتی کۆکە لەسەر ئەوەی کە توندوتیژی لەسەر بنەمای شەرەف  لە گشت جیهاندا 
بەڕباڵوە و هەمیشەش هەبووە. نمونەکانی کوشتن و توندوتیژی لەسەر شەرەف لە خێزاندا ڕوون وئاشکران. لە 
ئەمریکای التین و کۆمەڵگەکانی سەر دەریای ناوەڕاست و چەندین کولتوری ئەوروپی و کۆمیونیتیی چەندین واڵتی 
رۆژهەاڵتی ناوەڕاست و چەند بەشێکی باشوری ئاسیا و چەندین کۆمیونیتیی کۆچبەر لەوانەش کۆمەڵگەی کوردی لە 
نێوان چەندین کۆمەڵگەی دیکە لە بەریتانیا و واڵتانی تری خۆرئاوادا1٦.  ئەو کردارە پەیوەست نیە بە هیچ کۆمەڵگە و 
جڤات و کولتور  یاخود چین یان توێژێکی کۆمەاڵیەتیەوە. گرنگە درک بەوە بکرێت کە ناکرێت توندوتیژی لەسەر بنەمای 
شەرەف بخرێتە پاڵ ئاینێک )بۆ نمونە ئیسالم( یاخود کولتورێکی دیاریکراوەوە.  ئەم کردارە لەناو چەندەها ئایین و 

گروپی کولتوریدا باوی هەیە.

سەرنجی جەماوەر بۆ توندوتیژی لەسەر بنەمای شەرەف کاتێ دەردەکەوێ کە وردەکاریی تاوانێکی نابەجێ لە 
میدیاوە پەخش دەکرێت )هەندێکجار بەشێوازێکی هەست بزوێن(. لەو کاتەدا کۆمەڵگەی پەیوەندیدار وەک بکەری 
ئەو جۆرە توندوتیژییە بەدەر لە کۆمەڵگەکانی دیکە لەکەدار دەبێت. هەمیشە ئەوکاتە بەئاشکرا یان نائاشکرا تاوانە 
پەیوەندیدارەکان دەخرێنە پاڵ هەندێک گروپی ئێتنیکی یان کۆمەڵگەی دیاریکراو )لەوانەش گروپە کەمینەکان لە واڵتانی 
وەک شانشینی یەکگرتوو( کە ڕەنگە ئەو کات بەشێوەیەکی نێگەتیڤ تێیان بڕواندرێت و حوکمیان بەسەردابدرێت. ئەمە 

بەسەر کۆمەڵگە کوردیەکاندا هاتووە1٧. 

بەداخەوە، تێگەیشتنە هەڵەکان لەمەڕ ئەم مەسەلەیە کە دەبێتە هۆی ئەوەی توندوتیژی لەسەربنەمای  شەرەف 
بخرێتە پاڵ هەندێک گروپی ئێتنیکی یان ناوچەی دیاریکراوی جیهانەوە، زۆرجار بوونەتە هۆی مشتومڕی جەمسەرگیر 
و پڕ زانیاری هەڵە سەبارەت بە کۆچبەری و یەکسانی جێندەر، بەتایبەتی لە بەریتانیا و واڵتانی دیکەی ئەوروپی 
و ئەمریکای باکوردا1٨. هەرچۆنێک بێت بەگوێرەی بڕوای هەندێک لە کۆمێنتار و نووسەران لە بوارێکی فراوانتردا، 
ئەوە نە شیاو و نە دروستە  کە هەندێک جڤاتی کوردی دیاریکراو بەم جۆرە لەکەداربکرێن 1٩.  پێداچوونەوەی یاسایی 
ساڵی 200٩ کە لەالیەن پرۆژەی مافەکانی مرۆڤی کوردەوە ساڵی 200٩ ئەنجامدرا  بەهەمان شێوە بەو دەرەنجامە 
دەگات کە توندوتیژیەکانی جێندەر و شەرەف نابێت بخرێنە پاڵ کۆمەڵگەیەک یان گروپێکی ئێتنیکی دیاریکراوەوە20. 
هەرچەندە داننان بەوەی کە توندوتیژی لەسەر بنەمای شەرەف دیاردەیەکی گەردوونیە، مانای ئەوە ناگەیەنێ کە 
هەندێک کۆمەڵگەی دیاریکراو  ئامادە نەبن دەرکەوتەکانی ئەم کردەوانە لە چوارچێوەیەکی تایبەت و بەو شێوەیەی کە 

لە ناوچەکانیاندا ڕوودەدەن چارەسەربکەن21. 

بەم جۆرە، لەم سااڵنەی دوایدا لە سەرانسەری جیهان، لەسەر ئاستی ناوخۆ و نێودەوڵەتیدا،  پەرەدرا بە کار و 
دەستپێشخەری؛ ئەو دەستپێشخەریانەش زۆربەی جار ئەنجامی کاری چاالکوانی ڕێکخراوەکانی ژنان و مافەکانی مرۆڤ 
بوون. ئەم کار و چاالکیانە بوونە هۆی بەرەنگاربوونەوەی ئەم کردەوەیە و دابینکردنی ستراتیژیەتێکی هەستیاری 
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کولتوری و خزمەتگوزاریش بۆ پشتگیریکردنی قوربانیانی توندوتیژیی پەیوەست بە شەرەف22. 

لەسەر ئاستی نێودەوڵەتیدا، لە رێگای سیداوە - کۆمیتەی ڕیشەکێشکردنی جیاکاری دژ بە ژنان - ) پەیماننامەی 
ساڵی 1٩٧٩ بۆ نەهێشتنی هەمو شێوەکانی جیاکاری دژ بە ژنان( گرنگی درا بە کێشەکە، و لە ساڵی 2000 دا لە 
کۆبوونەوەیەکی تایبەتی ئەنجومەنی گشتیی نەتەوە  یەکگرتووەکاندا دەقی ڕێککەوتنێک لەسەر تاوانەکانی شەرەف 
باڵوکرایەوە.  ساڵی 2002 ئەنجومەنی گشتی رێکەوتنەکەی پەسەند کرد بۆ کارکردن بۆ بنبڕکردنی تاوانەکانی دژ بە 
ژنان بەناوی شەرەفەوە )بڕیارنامەی 1٧٩/٥٧ی نەتەوە یەکگرتوەکان(. پەیماننامەکە داوا لە دەوڵەتە ئەندامەکان دەکات 
کە لێکۆڵینەوە لە تاوانەکانی شەرەف بکەن و ئەنجامدەران سزابدەن و ڕێوشوێن بگرنەبەر بۆ ›‹ بەرزکردنەوەی ڕادەی 
هۆشیاری  سەبارەت بە ڕێگەگرتن و بنبڕکردنی تاوانەکانی شەرەف دژ بە ژنان بەو مەبەستەی ئەو هەڵوێست و ڕەفتارەی 

کە ڕێگە بە روودانی ئەو تاوانانە دەدات گۆڕانکاری تێدا بکرێت‹‹2٣.   
 

هەرچەندە بە پێچەوانەی ئەو سەرنجە زۆرەی کە لە ئاستی نێودەوڵەتیدا خەریکە دەخرێتە سەر توندوتیژیی 
پەیوەست بە شەرەفەوە، تا ئەم دواییانەش لە کوردستانی عێراقدا)چ لەناو میدیا و یاخود لە لێکۆڵینەوەی ئەکادیمی 
و سیاسەتی حکومەتدا( بایەخێکی کەم بە مەسەلەکە دراوە.  ئەو توێژینەوەیەی لێرەدا ئامادەکراوە بەشێکە لە شکاندنی 

ئەو بێدەنگیە. 

٥.2 لێکۆڵینەوە لە کردەوە نەریتیە کولتوریەکان

بەدرێژایی ئەم لێکۆڵینەوەیە روون و ئاشکرا بوو که  مەسەلەی  باوەڕە چەسپیوەکان و نەریتە کولتوریەکان  
پەیوەندیان هەیە بە تراژیدیای توندوتیژیی و کوشتنی په یوه ست به  شەرەفه وه . کرده وه  کولتوریە باوەکان لە هەموو 
جیهاندا بەهای خۆیان هەیە و تیمی لێکۆڵینەوەکەش به  درێژایی ماوه ی کارکردنی به  ته نگ ئه وه وه  بووه  که  هەستیار 

بێت بەرامبەر نەریتی کوردەواری و سیستەمی بیروباوەڕی جڤاتە کوردیەکان و کولتور و تاکەکان. 

کرده وه  کولتوریەکان لە هەموو جێگایەکدا نە به ته واوی زیانبەخشن و نه  سودبەخشیش. لەڕاستیدا ئەوە سروشتی 
بارگاوی بە کێشمەکێشی کولتورە کە له  ئه نجامی گۆڕانکاری و پەرەسەندن و هەروەها به رده وامبووندا دروست ده بێت. 
بیروباوەڕە کولتوریەکان هەمیشە هۆکاری سه ره کی بوون لە گەشەپێدان و یه کانگیری و پێکه وەگونجانی کۆمه ڵگه  یان 
خێزان، بەاڵم دەشێت کرده وه ی ئازاربەخش یان زیانبەخشیان تێدابێت کە بۆ نمونە ڕێگە دەدەن پیاوان بااڵدەست بن یان 
کۆنترۆڵی  ژنان بکەن و لەم پرۆسەیەشدا توندوتیژی بەکاربهێنن. هەرچۆنێک بێت، باوەڕی تیمەکە ئەوەیە کە دەکرێت 
الیەنە باشەکانی کولتور و نەریت بپارێزرێن لە هەمان کاتیشدا کاربکرێت بۆ گۆڕینی پراکتیکه  زیانبەخشەکان بەتایبەتی 

ئەوانەی دەبنە مایەی پێشێلکردنی مافی تاکەکان و جیاکاری دەکەن دژ بە ژنان و کچان یاخود زیانیان پێدەگەیەنن.

لێکۆله ره کان بەوپەڕی ئاگاییەوە لە گشت کاتێکدا هەوڵیانداوە خۆبەدووربگرن لە ئەگەری لەکەدارکردنی کۆمه ڵگه  
کوردیەکان. هه روه ها به  ئاگاییه وه  کاریان کردووه  بۆ ئه وه ی تاوانەکانی شەرەفپه رستی لە چوارچێوه ی بەرفراوانی 
کۆمه اڵیه تیی خۆیدا دابنێن. لەمه ش زیاتر، چاکسازی له  کرده وه  نەریتیه  هاوپه یوه سته کان بە توندوتیژی لەسەر 
بنه مای شەرەف کە لەم سااڵنەی دوایدا لەچەندین کۆمەڵگه ی دیکه ی جیهاندا ڕوویاندا و ئەم لێکۆڵینەوەیەش بەشێکە 
لەو ڕێچکه یه  لە کوردستان و لەناو کوردانی هەندەراندا. له  ئێستادا، پرۆسه ی بەمۆدێرنکردن گۆڕانکاریی ئابووری و 
کۆمەاڵیەتی و کولتوری هەم سودبەخش و هەم زیانبەخش بەدوای خۆیدا دەهێنێت بۆ کوردستانی عێراق. دەستپێشخەریە 
مژدەبەخشەکانیش بۆ گۆڕینی پراکتیکه   کولتوریە زیانبەخشەکان بەشێکن لەم هەوڵی بەمۆدێرنکردن و دیموکراتیزەکردنە 

و ئه م لێکۆڵینه وه یه ش بۆ به دیهێنانی ئه م ئامانجه  ئەنجامدراوە.

 ٦.2  کەیسی دوعا خەلیل

لێکۆڵینەوەکە لە کوردستانی عێراق لەالیەن حکومەتی هەێمی کوردستانەوە باربو کراوه  به  ئامانجی بەدەنگەوەهاتنی 
ئەو نیگەرانیانەی لە کوردستاندا سەبارەت بە توندوتیژیی په یوه ست به  شەرەف هه بوو، بەتایبەتی دوای بەردبارنکردنی 
دوعا خەلیل، کچە یه زیدیه  تەمەن 1٧ ساڵه که  له  ٧ی نیسانی200٧ دا لە ناحیەی بەعشیقه ی سەر بە پارێزگای موسڵ. 
لەکاتی بەردباراکردنەدا لە گرتە ڤیدیۆیەکەدا کەسانی سەر بە دەزگای حکومەت دەبیندرێن کە دەستەوەستاو راوه ستاون 

و به  هاواری دوعاوه  نایه ن. کەیسی دوعا کاردانەوەی ناوخۆیی و نێودەوڵەتی لێکه وته وه  لەبەر ئەوەی دیمەنەکە بە 
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کامێرای مۆبایل گیرا و پاشان گرتەکە لە سەرانسه ری جیهاندا پەخشکرا. بەگوێرەی گروپه کانی مافی ژنان لە 
کوردستانی عێراق، گرتە ڤیدیۆییەکە توندوتیژی دژبە ژنانی ئاسایی کرده وه  و بوو بەهۆی زیادبوونی کوشتنەکانی 
شەرەفپه رستی لە ناوچەکەدا. لە 2٧ی ئازاری200٧دا، دادگای سزای موسڵ بڕیارێکی دەرکرد بۆ تاوانبارکردنی چوار 
کەس کە دەستیان هەبوو لە کوشتنی دوعادا. بڕیارەکەی دادگا بۆ دادگای بااڵ نێردراوه  بۆ پەسەندکردن، و له م 

ماوه یه شدا چوار پیاوەکە لە بەندینخانەیەکی موسڵدا راگیراون 2٤.

وەک پەرچەکردارێک بۆ ئەم کارە دڕندەییە، حکومەتی هەرێمی کوردستان لە 1٧ی حوزەیرانی200٧دا هەستا بە 
دامەزراندنی لیژنه ی چاودێریی کوشتنەکانی شەرەف )کە دواتر کرا بە لیژنه ی بااڵی چاودێریکردنی توندوتیژی دژبە 
ژنان(. ئه م لیژنه یه  له  الیه ن سه رۆکی حکومه تی ئه وکات ، به ڕێز نێچیرڤان بارزانی، سه رپه رشتی ده کرا به  به شداریی 
هه موو وه زاره ته  په یوه ندیداره کان و به  ئامانجی برەودان بە وەاڵمدانەوەیەکی گونجاو و کاریگەر بۆ کێشەکە. ئەم 
لێکۆڵینەوە نێودەوڵەتیە هاوبه شه  دەسەاڵتی پێدراوە بۆ دەستەبەرکردنی بەڵگە بۆ حکومەتی هەرێمی کوردستان و الیەنە 
پەیوەندیدارەکان و ڕێکخراوەکانی مافی ژن به  ئامانجی داڕشتنی ستراتیژیه تی پۆزەتیڤ به ره و چاره سه رکردنی کێشەکە. 

٧.2  کوردستان : کۆنتێکست و مێژوو

ئەم ڕاپۆرتە بۆ خوێنەرانی نێودەوڵەتی و کوردستانی عێراق نووسراوە. هه ر بۆیه ش بەشێکی درێژی تایبه ت به  
بنچینه  گیریی )contextualization( لەسەر کۆمه ڵگه ی  کوردی و  هەرێمی کورستانی عێراق گرتۆته خۆی. ئەم بەشە 
زانیاری پێشکەش بە خوێنەرانی غەیرە کورد و ناشارەزاش دەکات؛ به شه که  لە ڕووی پاشخان و مێژووەوه  و هەروەها 
باری ڕامیاری ئێستای کوردستانی عێراق و پێگەی ژن لەم چوارچێوەیەدا، دیمەنەکە بەشێوەیەکی گشتگیر پیشان دەدات. 
ئه مه ش گرنگه  بۆ چه سپاندنی دۆزینەوەکانی لێکۆڵینەوەکەمان لەسەر توندوتیژیی په یوه ست به  شەرەف بە شێوه یه کی 

باش. بابه تی راسته وخۆی لێکۆڵینه وه که  له  چاپته ری چواره م ده ستپێده کات.
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چاپتەری سێیه م: کۆنتێکست

 هەرێمی کوردستانی عێراق و کۆمه ڵگه  کوردیه کان له  شانشینی یەکگرتوودا

1.٣ پێگەی هەرێمی کوردستانی عێراق

هەرێمی کوردستانی عێراق قەوارەیەکی دەستوری ناو دەوڵەتی فیدراڵی عێراقە و پێکهاتووە لە سێ پارێزگا له  باکور: 
هەولێر و سلێمانی و دهۆک. لە خۆرئاواوە هاوسنورە لە گەڵ سوریا و لە خۆرهەاڵتەوە لەگەڵ ئێران و لە باکوریشەوە 
لەگەڵ تورکیادا. ناوچەکە مەزەندەکراوە بە ٤0،٦٤٣ کیلۆمەتردووجا لەگەڵ دانیشتوانێکی نزیکەی ٤ ملیۆن کەسی که  

بەخێرایی له  زیادبووندایه  2٥.

پاشخانی مێژوویی

کوردستان )واتە خاکی کوردان( بەگشتی خاکێکی شاخاویە،لە ئێستادا بە مەودای200 هه زار میل چوارگۆشە سنوری 
ئەم واڵتانە دەگرێتەوە: تورکیا،سوریا،عێراق و  ئێران و هەردو کۆماری ئەرمینیا و ئازەربایجانی یەکێتی سۆڤیەتی 
پێشوو2٦ . تاوەکو کۆتایی جەنگی جیهانی یەکەمیش کوردستان لە نێوان هەردوو ئیمپراتۆریەتی عوسمانی و سەفەوی 
زاگرۆسدا  لە چیاکانی  و خۆرهەاڵتیان  زوهابی ساڵی 1٦٣٩ خۆرئاوا  پەیماننامەی  گوێرەی  بە  کە  دابەشکرابوو  دا 
جیاکردبووەوە. دوای جەنگی جیهانی یەکەم و دوابەدوای پەیماننامەی لۆزان)1٩2٣(2٧، کوردستان لەنێوان تورکیا 
و سوریا و ئێران و عێراقدا دابەشکرا. لەو کاتەوە کوردەکان ناچاری خەباتی چەکداری بوون بۆ بەرگریکردن لە مافە 

کولتوری و مرۆییەکانیان کە لەالیەن واڵتانی دەستگرتوو بەسەر خاکەکەیانەوە پێشێل کراون.

کوردەکان بەشێوەیەکی سەرەکی و به  رێژه ی %٦0 موسڵمانی سونی مەزهەبن 2٨و بەگشتی سه ربه  ڕێبازی شافعین2٩. 
گروپە ئایینیەکانی تر بریتن لە چەندین تایفەی شیعە مەزهەبی وەک عەلەوی و ئەهلی حەق٣0، هەروەها یەزیدی و 

مەسیحیش٣1.

هەر لەدامەزراندنی دەوڵەتی عێراقەوە له  ساڵی 1٩2٣ دا سەرکردە کوردەکانی عێراق بەرەنگاری چەندین حکومەتی 
مەرکەزی بوونەتەوە، چونکه  ئه و حکومه تانه  پابەند نه بوون بە بەڵێنەکانیان بۆ دەستەبەرکردنی مافە کولتوری و 
ئابووریەکانی دانیشتوانی کورد٣2. کوردەکان دژ بە رژێمە جۆربەجۆرەکانی عێراق جەنگاون و پەنایان بردۆتە بەر 
چیاکان. لەو ماوەیەدا ناوبه ناو ئاگربەست و دانوستان هەبووه  و حکومەتەکانی عێراق بەڵێنەکانیان نەبردۆتە سەر 
و سەرکردە کوردەکانیان ناچار کردوە لە پەناگا دوورەدەستەکانیانەوە له ناو چیاکان دەستبکه نەوە به  شەڕکردن. 
له  ساڵی 1٩٤٦دا پارتی دیموکراتی کوردستان)پ.د.ک( لەژێر سەرکردایەتی ژەنەراڵ مەال موستەفای بارزانی دامەزرا 
و سەرکردایەتی بزووتنەوەی نەتەوایەتی کوردی لە کوردستانی عێراقدا گرتەدەست. لە کۆتایی 1٩٧0کاندا یەکێتی 
نیشتیمانی کوردستان)ی.ن.ک( دامەزرا کە له و  کاته وه لەالیەن سەرۆک کۆماری ئێستای عێراقەوە، جەالل تاڵەبانی، 

سەرکردایەتی دەکرێ.  
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دامەزراندنی رژێمی بەعس لە عێراق)1٩٦٣_200٣( بووە هۆی گەورەترین و پڕ کوشتارترین مەترسی بۆ سەر کوردەکان. 
لە کۆتایی 1٩٦0کاندا، پارتی دیموکراتی کوردستان ڕازیبوو بە ئاگربەست و وتوێژ لەگەڵ ڕژێمی تازەدا، بەاڵم ڕژێمی 
بەعس نەیتوانی داواکاریەکانی کورد بۆ ئۆتۆنۆمی جێبەجێبکات کە سوربوون لەسەر داخیلکردنی کەرکوک و موسڵ 
بۆ ناو هه رێمی ئۆتۆنۆم. کوردەکان دەستیان کرده وه  بە خەباتی چەکداری و »ڕژێمی بەعس دەستی کرد بە سیاسەتی 
سەرکوتکردنی کورد بە زەبری بااڵدەستی سەربازی و سیاسەتی بەعەرەبکردن ٣2 کە تا کۆتایی ڕژێمی بەعس،  ساڵی 
200٣، درێژەی کێشا٣٤.« لە سااڵنی 1٩٨0کاندا رژێمی بەعس لەکاتی جەنگی عێراق و ئێران دا و دوای جەنگەکەش چەندین 
هەڵمەتی سەربازی دژ بە کوردە جەنگاوەرەکان و خەڵکی مەدەنی لە عێراقدا دەستپێکرد. بەدناوترین هەڵمەتی سەربازی 
بەناوی پرۆسەی ئەنفالەوە٣٥ بوو کە لە بەهار و هاوینی 1٩٨٨دا ئەنجامدرا٣٦. هەڵمەتەکە بریتی بوو لە زنجیرەیەک 
تاوانی سەربازی لە شەش ناوچەی جوگرافیی هەرێمی کوردستاندا بەڕێوەچوو٣٧. هەزاران گوند وێرانکران. نزیکەی200 
هەزار ژن و پیاوی کورد لە هەموو تەمەنێک لەگەڵ منداڵەکانیان دا کوژران و بێسەروشوێن کران. ژمارەیەکی زۆری ئەو 
گوندنشینانەی دەربازبوون لە ڕاگواستن و زیندانیکردن و کۆمەڵکوژی لە ئۆردوگا زۆرەملێکاندا کۆکرانەوە کە پێیان دەوترا 
›موجەمەعات‹. ئەم کرده وه  دوژمنکاریانە بەشێوەیەکی حەتمی کاریگەریان لەسەر کۆمەڵگه ی ئەمڕۆی کوردی داناوە: 
»سی و پێنج ساڵ لە هەڵمەتی توندوتیژی و ڕاگواستن و کۆمەڵکوژی کە دانیشتوانی ناوچە کوردیەکانی عێراق دەبووایه  
بیچێژن لەماوەی حوکمی توندی سەدام حوسێن دا کاریگه ریی قووڵی لەسەر بونیادی کۆمەاڵیەتی و ئابووری  کۆمەڵگه ی 

کوردی داناوە«٣٨. 

دەستبەجێ دوای جەنگی یەکەمی کەنداو، لە بەهاری 1٩٩1 دا، کوردەکان دژ بە رژێمی بەعس رژانە سەر شەقامەکان 
راپەڕینێکی جەماوەریان هه ڵگیرساند کە بووە هۆی رزگارکردنی زۆربەی شاره کانی کوردستان لە ده ستی دەزگاکانی بەعس. 
هەرچەندە لەبەرئەوەی حکومەتی بەعس هێشتا لەسەر حوکم مابوو، راپەڕینەکە بە کۆڕەوێک بەرەو سنورەکانی ئێران 
و تورکیا لە ئازاری 1٩٩1 دا کۆتایی پێهات، کاتێک سوپای عێراق پەالماری شارەکانی دا. لەو کاتەدابوو کە هاوپەیمانە 
خۆرئاواییەکان ناوچەیەکی دژە فڕین یاخود ›بەهەشتی پارێزراو‹ یان لە باکوری عێراق دامەزراند بۆ پاراستنی دانیشتوان 
لە پەالماری سوپای عێراقی. چەند مانگێک دواتر سەدام حوسێن سوپا و دامودەزگاکانی عێراقی لە ناوچەکە کشاندەوە و 
گەمارۆیەکی ئابووریی ناوخۆیی سەپاند بەسەر کوردستاندا. لە ساڵی 1٩٩2 دا بەرەی کوردستانی پێکهاتوو لە چەندین 

پارتی کوردی و بە هەڵبژاردنێکی گشتی و پەرلەمان و حکومەتی هەرێمی کوردستان دامەزران٣٩.  

سالی 1٩٩٤ هەردوو پارتی دیموکراتی کوردستان)پ.د.ک( و یەکێتی نیشتمانی کوردستان)ی.ن.ک( دەستیان دایە شەڕی 
براکوژی کە چوار ساڵ درێژەی کێشا٤0.

شەڕەکە بووە هۆی کۆتایهێنان بە دابەشکردنی دەسەاڵت لە نێوان پ.د.ک و ی.ن.ک ٤1دا، هاوتا له گه ڵ دابەشبوونی 
هەرێمەکە بۆ سه ر دوو ئیدارەی جیاواز، پ.د.ک دەسەاڵتی ئیداره ی هەولێر و ی.ن.ک دەسەاڵتی ئیداره ی سلێمانی گرتە 
دەست. ئه گه رچی ڕووبەڕووبونەوەی چەکداری بەڕەسمی له  ساڵی 1٩٩٨ کۆتایی پێهات، بەاڵم دابەشبوونەکە تا ئایاری 
200٦ درێژەی کێشا؛ دوابەدوای هەڵبژاردنەکانی ساڵی 200٥،هەردوو ئیدارەکە به  ره سمی یەکیان گرتەوە و حکومەتی 

یەکگرتووی کوردستان بەسەرۆکایەتی سەرۆک وەزیران به ڕێز نێچیرڤان بارزانی ڕاگەیەندرا.

بەگوێرەی دەستوری عێراق کە دوای ڕیفراندۆمێکی گشتی لە تشرینی یەکەمی 200٥ دا پەیڕەو کرا، هەرێمە فیدراڵیەکەی 
کوردستان دەسەاڵتی یاسادانانی هەیە و دەتوانێت یاسا دابڕێژێت و په یڕه و و یاساکانی تاوان جێبەجێ بکات٤2. 
ساڵی 200٧ ئەنجومەنی نیشتمانیی کوردستان یاسای وەزارەتی دادی٤٣ پەسەند کرد کە هاوتا لەگەڵ ئەنجومەنی قەزای 
کوردستان دامەزراوە بۆ پتەوکردنی دەسەاڵتی دادوەری لە هه رێمی کوردستاندا. هەرێمەکە سێ دامەزراوەی ڕەسمی هەیە 
کە لە دەستوری عێراقدا دانیان پێدانراوە ئەوانیش سەرۆکایەتی هەرێمی کوردستان و حکومەتی هەرێمی کوردستان و 

پەرلەمانی کوردستانن. دەستورەکە پێشمەرگە٤٤ وەک هێزی سەربازی شەرعی هەرێمەکە دەناسێنێت٤٥.

»پاش دەیان ساڵ لە سەرکوتکردن و تێکۆشان، کوردستانی عێراق ئێستا هەرێمێکی نیمچە ئارامە، هەرێمێک کە 
لەالیەن زۆر کەسەوە وەک  دیموکراسیەتێکی دەرکەوتوو لەناوجەرگەی ناوچەیەکی نائارامدا تەماشادەکرێت.٤٦« بەپێی 
دەستوری عێراقی لە سەدا حەڤدەی بودجەی عێراق بۆ هەرێمی کوردستان تەرخان کراوە. هەروەها لەچوارچێوەی یاسای 
عێراقدا هەرێمەکە سوود لە چاالکیە بازرگانیەکانی خۆیشی وەردەگرێت. هەر لە کاتی ڕووخانی ڕژێمی سەدام حوسێنەوە 
و بە هاوکاری هەندێک دەزگای نەتەوە یەکگرتووەکان و حکومەت و کۆمەکبەخشانی نێودەوڵەتی هەرێمەکە گۆڕانێکی 
بەرچاوی به  خۆیه وە بینیوە له  رووی دروستکردنەوەی گوندەکان، بیناکردنه وه ی قوتابخانە و نەخۆشخانەکان، راهێنانی 
دادوەری و پۆلیس و شارەزایانی پزیشکی شانبەشانی دامەزراندنی چه ندین ڕێکخراوی ژنان و گروپی میدیایی. تا ئەم 
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دواییانەش  حکومەتی هەرێمی کوردستان وەزارەتی مافی مرۆڤی هەبوو بۆ چاودێریکردنی مافەکانی مرۆڤ هەروەها 
وەزاره تێکیش بۆ کاروباری ئافرەتان. لە هەوڵێکدا بۆ کەمکردنەوەی ژمارەی وەزاره ته کان و لەگەڵ دامەزراندنی کابینەی 

شەشەم دا، هاوینی 200٩، ئەم دوو وەزاره ته  البردران.

هەرچەندە حکومەت بەڕەسمی یەکی گرتۆتەوه ، به اڵم چەند وەزارەتێک بە جیا ماونەتەوە و سەر بە سیستەمە 
کۆنەکەی دەسەاڵتی هەولێر و سلێمانین. ئەمڕۆ هێشتا سێ وەزارەت ماونەتەوە، لە ناویاندا ئاسایش)هەواڵگری و 
پاراستن(، هێزەکانی پێشمەرگە و دارایی کە دەبێت ئه و پرۆسەی یەک گرتنەوەیه  تەواو بکەن  کە ساڵی 200٦ دەستی 
پێکردووە، به  مه به ستی ئه وه ی بۆ هەتا هەتایە میراتی سەردەمی دوو ئیدارەیی کۆتایی بێت٤٧. میراتی دابەشبوونی نێوان 
پارتی دیموکراتی کوردستان و یه کیێتی نیشتمانی کوردستان تا ئه مڕۆش ئاواتی دروستبوونی سیستەمێکی یه کگرتوو و 
کارای حکومەت بۆ هەموو بەشەکانی هەرێمی کوردستان الوازدەکات. لەکاتێکدا هەنگاو نراوە بۆ دابینکردنی یه کیێتیه کی 
ئیداری و پێشکەوتنی بەرچاویش تۆمارکراوە، به اڵم میراتی دابەشبوون تا ئێستاش لە کار و ستراتیژیه تیی حکومەتدا 

به  گشتی و له  ئاراسته کردنی مه سه له ی ژنان به  تایبه تی، به رچاو ده که وێت. 

پێگەی ژنان لە هەرێمی کوردستاندا

بێوەژنانی جەنگە یەک  نەزاندراوە، ژمارەی زۆری  دانیشتوانی ژن لە هەرێمی کوردستاندا   لەکاتێکدا ژمارەی 
لەدوای یەکەکان و جینۆساید هاوشان لەگەڵ کۆچی بەردەوامی پیاوان لە سااڵنی1٩٨0 و 1٩٩0کان و سەرەتای 2000دا، 

دەمانگەیەنێتە ئەو سەرەنجامەی کە ئافره ت زۆرینەی دانیشتوانی هه رێمی کوردستان پێکدەهێنن.

ژمارەی ئەو ئافره تانه ی کە هاوسەرگیریان نەکردووە هاوتا له گه ڵ ژماره ی بێوەژن و ئافره تی جیابووه وه  له  
مێرد یان ئه وانه ی که  تەاڵقیان وەرگرتووە لە زیادبووندایە. ئەو ئافره تانه ی وا ده بینرێن که  له  لەسەرووی تەمەنی 
هاوسەرگیریەوەن، بە زاراوه یه کی لەکەدارکەری وەک ›قەیرەکچ‹ واته  کچی بەتەمەن ناوزه د ده کرێن. ئه مانه  لەبەر 
و  هاوسەرگیری  تێچوونی  گرانیی  و  پیاوان  کۆچکردنی  وەک  هه ڵکشاندایه:   لە  ژمارەیان  جیاواز  هۆکاری  چەندین 
خانووبه ره  و پیادەکردنی ئازادیی زیاتر لەالیەن ژنانەوە کە زۆربەی کات پیاوان شایانی لێنانێن. سەبارەت بە بێوەژنان، 
سەرژمێریەکی تەواو لەبەردەستدا نیە. بەاڵم هەندێک مەزەندەکردن هەن کە ژمارەی بێوەژنانی ئەنفال خۆی دەدات لە  
په نجا هەزار٤٨. سەبارەت بە ژنانی جیابووەوە یان تەاڵق وەرگرتوو، بەگوێرەی ڕاپۆرتی میدیاکان ژمارەی جیابوونەوە 
و تەاڵقەکان لەم سااڵنەی دوایدا زیادی کردووە. هەفتەنامەی رووداو له  21ی ئەیلولی 2010 دا باڵوی کردۆتەوە که  لە 
ساڵی 2010 دا ژمارەی تەاڵق و جیابوونەوەکان بە ڕێژەی لەسەدا ٦٦ زیادیکردووە؛ ٤٧٩2 حاڵەتی جیابوونەوە و تەاڵق لە 
شەش مانگی یەکەمی ساڵی 2010 دا لە دادگای ناوچە جیاجیاکانی هەرێمی کوردستاندا تۆمارکراون، بەبەراورد بە ٤2٣٧ 
حاڵەت بە درێژایی ساڵی 200٩ و ٣٦٦٣ حاڵەت لە 200٨دا٤٩. زۆربەی ئەم ژنە تەاڵق وەرگرتووانە تەمەنیان لەنێوان 1٨ 
بۆ ٣0 سااڵن دایە. ژنانی جیابووەوە یان تەاڵقدراو بەدەگمەن مافی ئەوەیان هەیە بەتەنها بژین. لە زۆربەی حاڵەتەکاندا 
دەبێت بگەڕێنەوە بۆ ماڵی باوانیان. ئه گەر بۆیان گونجا بەتەنها بژین وەک ژنێکی سه ڵتی منداڵدار یا بێمنداڵ، کۆمەڵگه  
ناوی سووک و ناشیرینیان دەخاتە پاڵ، وه کو تەاڵقدراو. ئه م بارودۆخه  خۆیان و خێزانەکانیان دەخاتە ژێر فشارێکی 

ئەوەندە قورس کە هەندێک جار ده بێتە هۆی کوشتن یا خۆکوشتن٥0.

ڕۆڵه جێندەریەکان

بە شێوەیەکی باو، ڕۆڵی جێندەر لە کۆمەڵگه ی کوردیدا زۆر بەڕوونی دیاریکراوه . ژنان کابان و دایکن کە ئاگایان لە 
ماڵ و خێزان دەبێت و پیاوانیش باوک و سەرداری خێزانن. ژنان پێگەیەکی نزمتریان هەیە لەناو خێزاندا چونکه  پیاوان 
بەسەر  بواری تایبەتیی خێزاندا زاڵن، ئه مه ش لەڕێگەی په یوه ندیه  پیاوانه ییه کان و بڕیارە داراییەکان و ده سه اڵتیان له  
هەڵبژاردنی هاوسه ر بۆ منداڵەکانیان. شێوە باوەکانی بەشودانی به زۆر و  و تەمەنی منداڵی و به شودانی بڕیارله سه ردراو 
له  الیه ن خێزانه وه  هێشتا ماون، بەتایبەتی لەناو  خەڵکانی نەخوێندەوار و گوندنشین و خێڵەکی دا. کچێنیی مێینە لە 
پێش هاوسەرگیریدا مەرجێکی داواکراوه ، هه روه ها چاوەڕوان دەکرێت که  ئافره ت ڕێز و ستایش به رامبه ر پیاوان بنوێنێت. 

الدان لەو دابونەریتانە ژنان بێ بەها دەکات تا ڕادەی ئه وه ی که  وه کو که سانی ›بێشەرم و بێشەرەف‹ سه یر بکرێن.

پێگەی یاسایی

سیستەمی قانوونی عێراقی بنچینەی یاسایە لە هه رێمی کوردستاندا. وێڕای هەندێک ریفۆرمی یاسایی، بڕگه کانی 
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قانوونی عێراقی هه ر کاریان پێده کرێت.  ساڵی 200٨ ئەنجومەنی نیشتمانی کوردستان یاسای ژمارە 1٥ی پەسەند 
کرد و به م شێوه یه  چاکسازی لە بڕگه ی 1٨٨ی یاسای باری کەسیێتی عێراقیدا کرد. یاسا نوێیه کە بەشودانی کچ له  
تەمەنێکی بچوکدا و به شودانی زۆره ملێ قەدەغە دەکات و فرە ژنی سنوربەند و مەرجدار دەکات٥1. بە شێوه یه کی تایبەتی، 
شەرەف و پاراستنی شەرەف جێگایەکی بەرچاویان لە سیستەمی دادوەریی تاوانی عێراقیدا هەیە. بێجگە لە بڕگه ی 12٨ 
و 1٣0 و 1٣2 و ٣٧٧ کە لەالیەن ئیدارەی ی.ن.ک و پ.د.ک لە ساڵی 2000 -2001 دا هەموارکراون)سەیری بەشی تایبەت 
بە دادوەری بکە( بەندی تریش هەن که  لە هەڵسەنگاندنی تاوان و لە هەندێک حاڵەتدا لە سەپاندنی سزاشدا شێوازێکی 
جێندەری وەردەگرن. لەوانەش بەندی ٤0٩ ی پەیوەست بە زیناکردن٥2، بەندی ٤1 کە ڕێگە بە ›مافی دابنیکراو‹ ی مێرد 
یان باوک دەدات که  هاوسەرەکەی یان منداڵەکانی ته ئدیب بکات ›لە چوارچێوەی ئەو سنورەی یاسا و دابونەریت 
دیاریانکردووە‹٥٣، هه روه ها بەندی ٣٩٣ کە ئاماژە بە القەکردن دەکات وەک تاوانێکی تایبەت، لەهەمووی گرنگتر، 

مەرجی کەمترین سزای بۆ دانانێت و ڕێگە دەدات ڕابردووی سێکسی قوربانیەکە حسابی بۆ بکرێت٥٤.

پەروەردە
ڕێکخراو

بەهۆی جەنگ و ئاوارەییەوە بۆ ماوه ی  ده یان ساڵ چوونە قوتابخانە بۆ منااڵنی کورد دژواربوو، کچان بەشێوەیەکی 
نائومێدکەر کاریگەریی ئه م بارودۆخه یان لەسەربووه ٥٥. بەگوێره ی ڕاپۆرتێکی ڕوپێوی تەندروستی خێزانی عێراقی 
ساڵی 200٧/200٦، لەسەدا ٤٣.٣ ئافره تی کوردستانی عێراق نەخێندەوارن، بەراورد بە 1٩.٦ ی پیاوان٥٦. هەندێک خێزان 
بەتایبەتی لە ناوچە گوندنشینەکاندا کچەکانیان نانێرنە بەر خوێندن و زۆر کات ناچاریان دەکەن بەشوکردنی زوو یاخود 
یارمەتیدان لە کاروباری رۆژانەی ناوماڵدا. بەگوێرەی ڕاپۆرتێکی ڕێکخراوی تەندروستی جیهانی تایبه ت به  ساڵەکانی 
200٧/200٦، زیاتر لە 2٦ لەسەدی ژنان لەنێوان تەمەنەکانی 20 بۆ ٤٩ سااڵندا پێش تەمەنی 1٨ ساڵی به شودراون. لە 

سەدا 10ی ئه و ژن و کچانه ی تەمەنیان لەنێوان 1٥ بۆ 1٩ سااڵن دایه  شوویان کردووە٥٧.  

تەندروستی

لەم سااڵنەی دوایدا دابینکردنی چاودێریی تەندروستی ڕەسمی و دامەزراوەیی لە کوردستانی عێراقدا پەرەی سەندووە. 
ژمارەیەک دامەزراوەی ناوخۆ و نێودەوڵەتی بە تایبەتی سەرقاڵی پەرەپێدانی تەندروستی ژنان بوون. هەرچەندە ئه م 
پێشکه وتنەکە  وەک پێویست نەبووە، بەاڵم ئه مڕۆ له  هه رێمی کوردستان سەنتەری تەندروستیی ئیمێرجنسی تایبەتی هەن 
تەرخانکراون بۆ چارەسەرکردنی ئه و ژنانه ی دوچاری سووتان ده بن. سەنتەرەکانی هێورکردنەوەی دەروونی لە شارە 
 )antenatal( گەورەکاندا دەستیان بە کارکردووە. زۆربەی ژنان چاودێری و ڕێنمایی قۆناغی سکپڕی و به رلەدایکبوون
وەردەگرن و لەسەدا ٥٨.٧ی ژنان چاره سه رییی پزیشکی  وەردەگرن لەکاتی لەدایکبوونی منداڵدا٥٨. بەگوێرەی ده زگای 
کۆمەکی مندااڵنی نەتەوە یەکگرتوەکان،  لەسەدا ٨.1٩ ی ژنان لە هەرسێ پارێزگاکەی هەرێمی کوردستان چاودێریی 

کۆرپە و قۆناغی پاش لەدایکبوون )postnatal( وەرناگرن٥٩.

هه ندێک ئاماژە هەن کە ده ڵێن لە ناوچە شارنشینەکاندا ژنان دەتوانن ئامرازەکانی ڕێگریکردن لە سکپڕی بەدەستبهێنن. 
بەدەستخستنی زانیاری تەواو و دروست لەسەر بەکارهێنانی ئه م ئامرازانه  ئاسان نیه ، چونکه  بەهۆی ئەو پەردەپۆشیەی 
سەپێندراوە بەسەر ژناندا کە ناچاریان ده کات هەڵسوکەوتی په یوه ست به  ئیختیاری زاوزێیان به  نهێنی بهێڵنه وه ، هه روه ها 
له به رئه وه ی گوزارشت له مجۆره  ئۆتۆنۆمیه  له  چوارچێوه ی بااڵدەستیی باوکساالری بەسەر ژیانی کۆمەاڵیەتیەوە لەالیەن 
پیاوانەوە پێشوازی لێناکرێ٦0.  دەبێ تێبینی ئه وه ش بکرێت که  سەرپەرشتی و ڕێنمایی پزیشکیی دروست و ڕێکخستنی 
پرۆگرامی ڕێگیری لە سکپڕی بوونی نیه  و ئەمەش دیسان تەندروستی ژنان دەخاتە مەترسیەوە. سەبارەت بە لەباربردنە 

نایاساییەکانیش، ئاماژەکان ئەوە دەگەیەنن کە ئەم خزمەتگوزاریە  تەنانەت هەڵگری مەترسی گه وره تره .

لەکاتێکدا باری ئاسایشی هەرێمی کوردستان جیاوازە لەوەی ناوەڕاست و باشوری عێراق، بەاڵم بەهۆی میراتی 
جەنگە یه ک له دوای یه که کانه وه ، توندوتیژیەکی کۆمەاڵیەتیی بەردەوام هەیە؛ ژنان لەم بارودۆخه دا دوچاری خەمۆکی و 
پەشێویی دەروونیی پۆسترۆماتیک ٦1 دەبن. بەگوێرەی ده زگای )UNFPA(، کارکردن له م بواره دا  پێداویستیەکی بەپەلەیە 

بۆ یارمەتیدانی خێزان و کۆمه ڵگه کان تا به سه ر ئه م گرفتەدا زاڵ بن٦2.
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کار و پیشه 

ئه مڕۆ له  کوردستان ژماره یه کی به رچاوی ژنان موچه دارن و کارده که ن. لە ناوچە گوندنشینەکاندا ژنان هێشتا 
سەرقاڵی کاری وەرزێری و بەخێوکردنی ئاژەڵ و ماڵدارین، لەکاتێکدا لە ناوچە شارنشینەکاندا پێگەیان گۆڕانکاری 
بەسەردا هاتووە. ئافره ت لە بواری دادوەری و پۆلیس و خوێندنی سەرەتایی و دواناوەندی و خوێندنی بااڵ و لقەکانی 
تری کەرتی  گشتی هاوشانی هەندێک بەشی کەرتی تایبەتی کار ده که ن. لە بواری راگه یاندندا ژن ڕۆڵییان هه یه  ، بەاڵم 
له  ناو میدیای سه ره کیدا خراونه ته  په راوێزه وه  و لە ئاستە بااڵکانی خاوەندارێتی و دەسەاڵتدا نادیارن. له گه ڵ ئه مه شدا، 
هەشت باڵوکراوە و دوو ڕادیۆی ژنان هه ن کە لەالیەن چاالکوان و ڕۆژنامەنووسی ژنانەوە بەڕێوە دەبرێن )بۆ زانیاری 
زیاتر لەسەر میدیای ژنان بڕوانە چاپتەری دواتر لەسەر میدیا(. هەروەها ژنان بەرچاون و بەباشی لە کاری ڕێکخراوە 
ناحکومیەکاندا نوێنەراتی خۆیان دەکەن.  مەزەندە دەکرێت ٦0 ڕێکخراوی ژنان له  کوردستان هەبن و لەالیەن ژنانەوە 
بەڕێوەدەبرێن. ئه م ڕێکخراوانه  زۆربەیان خەریکی که مپه ینن بۆ بەرەنگاربونەوەی توندوتیژی دژبە ژنان، به شداری له 
کۆڕ و کۆنفرانس و سیمینارە لۆکاڵ و نێودەڵەتیەکان ده که ن، چ وەک شاند و چ وەک قسه که ر. سه ره ڕای هه موو ئه مانه ، 

ژن وه کو پێویست له  بواری کار و پیشه دا ده رنه که وتوون. 

ڕۆڵی ژن له سیاسەت و دەرکەوتنیان لە بواری گشتیدا

وێڕای نیشانەکانی بێبەشیان، ژنانی کوردستان کاریگەری خۆیان نەخشاندووە. دوابەدوای که مپه ینی ڕێکخراوه کانی 
ژنان له  ساڵی 200٥  دا، کڕتایەک بۆ نوێنەرایەتیکردنی ژنان لە پەرلەمانی کوردستاندا سەپێندرا. یەکەمجار رێژەی 
2٥ لە سەدی کورسیەکان تەرخان کرا بۆ ژنان، بەاڵم پاش هەوڵ و کۆششی زیاتر، ئه م رێژه یه  زیادکرا بۆ له سه دا ٣0 
کورسیه کان. لە پەرلەمانی ئێستادا کە پێکهاتووە لە 111 نوێنەر، ٤1 ئه ندامیان ژنن. هەتا ئەم دواییانەش دوو لە سەرۆک 
فراکسیۆنەکان، فراکسیۆنی کوردستانی و گۆڕان٦٣، ئەندام پەرلەمانی ژن بوون. کۆمیتەی پاراستنی مافی ئافره ت لە 
پەرلەمان دەستپێشخەری چەندین چاکسازی یاسایی کردووە و چه ند ره شنووسێکی پرۆژه  یاسای ئامادە کردووە بۆ 
پێشخستنی مافەکانی ژنان، لەوانه  پرۆژە یاسای تایبه ت به  توندوتیژی بەرامبەر ژنان و خەتەنەکردنی مێینە. جگه  
له مانه ، پێشکەوتن تۆمار کراوە لە نوێنەرایەتیی ژنان لە ئەنجومەنی پارێزگاکاندا: لە سلێمانی 1٤ ژن و لە دهۆک شەش 

ژن و لە هەولێر 11 ژن ئه ندامی ئه نجومه نی پارێزگان.

هەرچەندە پێشکەوتن به ده ستهاتووه ، بەاڵم هێشتا ژنان ڕێگەیەکی دورودرێژیان ماوە بیبڕن.  ژمارەیەکی زۆرکەمی 
ژنان گەیشتوونەتە ئاستی سەرکردایەتیی پارتە سیاسیەکان و لە کابینه ی ئێستای حکومەتیشدا ته نها یەک ژنی وەزیر 
هەیە. کەمی نوێنەرایەتیی ژنان لە دامەزراوە سیاسیەکان و دامەزراوە گرنگەکانی تری کۆمەڵگه دا، واده که ن که  ژن به  

ئاسانی ده ستیان نه گاته  سەرچاوە و پرۆسەکانی بڕیاردان. ئه مه ش ده بێته  هۆی درێژەدان بە جیاکاری و بێبەشکردن.

2.٣ کۆمه ڵگه  کوردیەکان لە شانشینی یەکگرتوودا

دیاسپۆرای نوێی کوردی لە میانەی ملمالنێیەکی خوێناویدا لەسەر کوردستان، نیشتمانی کوردان، کە لە ساڵەکانی 
1٩٦0ەوە درێژەی هەیه ، سه ریهه ڵدا٦٤.

ئاوارەبوونی میلەتی کورد لە ئەنجامی مێژووی پڕ دژواری و نایەکسانیی ئەزموونکراوی میلەتی کوردەوە روویدا، که  
لە حاڵەتی کوردستانی عێراقدا، هه روه کو لە پێشەوە باسکرا، گه یشته  ئاستی جینۆساید و جەنگه کانی ئەم دواییانە. 
زانیاری ده رباره ی سەرژمێری لەسەر ژمارەی کۆچبەر و  پەنابەر و هاواڵتیانی کوردی نیشتەجێی دەوڵەتانی خۆرئاوا 
دامەزراوە حکومیە جۆربەجۆرەکانەوە  ئەو سەرژمێیانەی لەالیەن  نیە، چونکه   لەبەردەست  لە زۆربەی واڵتەکاندا 
کۆکراونەتەوە لەسەر بنەمای ئەو دەوڵەتانه ن کە کۆچبەرەکانی لێوە هاتوون. بەم چەشنە، کوردەکان بە عێراقی و 
ئێرانی و سوری و تورکیایی لەقەڵەم دراون٦٥.  بە گوێرەی ئەنیستیتوی کوردیی پاریس زۆربەی مەزەندەکان ئاماژە بەوە 

دەدەن کە زیاتر لە یەک ملیۆن کورد لە واڵتە خۆرئاواییەکاندا دەژین٦٦.

لە کاتێکدا جڤاتی کوردی گەورە هەن لە شانشینی یەکگرتوودا بەتایبەتی لە لەندەن، بەاڵم لەبەر ئەو هۆکارانەی 
لەسەرەوە باسکران سەرژمێری متمانە پێکراو لەبەردەست نین. بە گویرەی مەزەندەکانی ڕێکخراوە کوردیەکان )وەک 

مه ڵبه ندی رۆشنبیری کوردی لە لەندەن( لەسەدا ٦٥ تا ٧0 ئەوانەی بە رەچەڵەک لە عێراقەوە هاتوون کوردن )لەگەڵ 
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ژمارەی لەسەدا ٧0ی ئەوانەی لە تورکیاوە هاتوون و لەسەدا 1٥ی ئەوانەی لە ئێرانەوە هاتوون(. لێکدانی ئەم 
مەزەندانە بە ژمارەکانی سەرژمێریی ساڵی 2001 ه وه  ئەوە دەردەخات کە نزیکەی 11200 کورد هەن کە لە عێراقەوە 
هاتوون. هەرچۆنێک  بێت بەهۆی کۆچبەرە تۆمارنەکراوەکان و ئەوانەی لە ساڵی 2001ه وە کۆچیان کردووە، ئەم ژمارەیە 
زیادی کردووه . هەرچەندە زۆربەی مەزەندەکان ژمارەی کوردانی دانیشتووی به ریتانیا بە ئەوپەڕی 200 هەزار دادەنێن، 
به اڵم بەگوێرەی ئەو ژمارانەی لەالیەن ڕێکخراوەکانی جڤاتی کوردیەوە لە ڕاپۆرت و باڵوکراوە و چاوپێکەوتنەکانەوە 
کۆکراونەتەوە، ژمارەکه  لە نێوان 1٣0 هەزار بۆ ٣00 هەزار ده بێ. ژمارەی کوردانی دانیشتووی لەندەن بە ٦0 تا ٨0 هەزار 

مەزەندە دەکرێت.

کۆچکردنی کورد بۆ ئەوروپا و شانشینی یەکگرتوو

لەم چەند ده یەی  دوایدا، کوردێکی زۆر لەدەست چەوساندنەوە و ناسەقامگیری لە نیشتمانەکەیان هەڵهاتن تا 
داوای پەنابەری لە ئەوروپا و ئەمریکای باکور بکەن. کۆچبەری کورد بۆ ئەوروپا بە شێوەیەکی سەرەکی لە سااڵنی ٦0 
کاندا دەستیپێکرد کاتێک ژمارەیەکی بەرچاوی کوردی رۆشنبیری گەنج بۆ مەبەستی خوێندن بەرەو ئەوروپا کۆچیان 
کرد. زۆربەیان لە عێراقەوە هاتبوون، بەاڵم هەندێکیش لە ئێران و سوریا و تورکیاوە هاتبوون٦٧.  لە ساڵەکانی ٧0 دا 
هاوسەنگیەکە گۆڕانی بەسەرداهات له  ئه نجامی شه پۆڵی کرێکارە کۆچبەرە کوردەکانی تورکیا که  بەهۆی گەشەسەندنی 
خێرای ئابووریی ئەوروپا لەو کاتدا و بۆ بەدەنگەوەهاتنی داواکاری لەسەر کرێکاری ناشارەزا، بەتایبەتی بۆ ئەڵمانیا، 
ده ستی پێکرد. لە کۆتایی شه سته کان و حه فتاکاندا، بەتایبەتی دوای ئه و ته نگوچه ڵه مانه ی له  ساڵی 1٩٧٥دا به ره وڕووی 
بزووتنەوەی کوردی بووه وه  و بەهۆی بوونی ملمالنێ لە ناوچەکەیاندا، گروپی بچوک بچوکی تر لە باکوری عێراقەوە 
کۆچیان کرد. لە سااڵنی هه شتاکان و نه وه ده کاندا و دوابەدوای جەنگی کەنداو و کارە سەرکوتکەریەکانی رژێمی سەدام 
حوسێن ، وه ک ئۆپێراسیۆنه کانی ئەنفال، کۆچکردن لە عێراقەوە بەشێوەیەکی بەرچاو زیادی کرد. لە ساڵی 1٩٩٩دا 
له وانه یه  ژمارەی دانیشتووانی کورد له  ئه وروپا لە ٧٥0 هەزار تێپەڕیکردبێت ٦٨. لەدە ساڵی دوایدا، زۆربه ی هەرە 
زۆری ئه و کوردانه ی به ره و به ریتانیا ده هاتن داواکاری پەنابەری بوون، زۆربه یان لەدەست جەنگە تازەکەی عێراق و 
هه ندێکیشیان له  سه ره نجامه کانی شه ڕی براکوژی له  هه رێمی کوردستان هەڵهاتبوون، هەرچەندە به شێکیان خوێندکار و 

شارەزا و خاوەن کار بوون.

ناسنامه ی ئێتنیکی و نەتەوایەتی لەناو دانیشتوانە کۆچبەرە کوردەکاندا بەهێز بووە. مارتین ڤان بروێنسن)200٥(٦٩ 
تیشک دەخاتە سەر پەیوەندیی پتەوی تاراوگە بە ناسیۆنالیزمەوە و جەخت دەکاتەوە کە: 

هۆشیاری ده رباره ی کوردستان وەک نیشتمانێک و کورد وەک میللەتێکی جیاواز هەمیشە لەناو ئەو کوردانەی که  لە 
جێگەیەکی دیکه دا و لەناو خەڵکانی سەربە زمان و کولتورە جیاوەزەکاندا دەژین بەهێزتر بووە... ئەوە تاراوگە بوو که  

کوردستانی لە یەکەیەکی جوگرافی بە تەڵخی پێناسکراوەوە گۆڕی به  ئایدیالێکی سیاسی.

پیشانداوە  رەچەڵەکی خۆیان  بۆ  زیاتریان  پەرۆشی  دووەم  نەوەی  دیکه ش،  بە جڤاته    کۆچبەرەکانی  سەبارەت 
»لەماوەی سااڵنی 1٩٨0 و 1٩٩0کاندا، ئارەزووی دۆزینەوەی ›من کێم‹ بۆتە هۆی شەپۆلێکی بەتینی خولیا شوناسی 
سیاسی و زمانەوانی لەناو کوردە گەنجەکاندا«٧0. وەک سەرەنجامێک ژمارەیەکی زۆر ڕێکخراوی سیاسی و کۆمەاڵیەتی 
شانبەشانی کۆمه ڵه کانی کرێکاران و ڕێکخراوەکانی ژنان لە کۆتایی 1٩٧0 و 1٩٨0کان بەدواوە، هاوتا لەگەڵ رێكخراوە 
تایبەتمەندەکانی پشتگیریی پەنابەران و داواکارانی پەنابەری لە 1٩٩0 و 2000کاندا دامەزران. ڕێکخراوەکانی ژنان زۆر 
چوستوچاالک بوون لە پشگیریکردنی ژنانی کورد لە شانشینی یەکگرتوودا، بەتایبەتی لە لەندەن؛ چاالکیه کانیان بریتی 
بووه  له  که مپه ینکردن بۆ مه سه له کانی تایبه ت به  ژنانی کورد، وه ک توندوتیژی له سه ر بنه مای شه ره ف، فره ژنی، 
دابینکردنی هاوکاری و پاڵپشتی و باڵوکراوه  له  دیاسپۆراوه  بۆ ژنانی کوردستانی عێراق. هه روه ها ڕێکخراوه کانی ژنان 
له  به ریتانیا به شداربوون له  هاوکاریکردنی ده وڵه تی به ریتانی و وه زاره تی ده ره وه  و پۆلیس و داموده زگای تریش بۆ 
پێشخستنی سیاسه تی تایبه ت به و مه سه النه  و هۆشیارکردنه وه ی ئه م دامه زراوانه  ده رباره ی مه سه له  تایبه تیه کانی ژن 
کورد و له  پێناوی بەرەنگاربوونەوەی جیاکاری و ستیگماتیزه کردنی ژنانی کورد، هه روه ها که مپه ینکردن ده رباره ی کەیسە 
تایبەتیەکانی توندوتیژیی په یوه ست به  شەرەفه وه  و کەموکوڕیە سه ره کیه کانی  ئه م دامودەزگایانه  له کارکردنیان له سه ر 

مه سه له که .
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چاپتەری چواره م:  ئامانج و مێتۆدەکانی لێکۆڵینەوەکە

1.٤ ئامانجی لێکۆڵینەوەکە

لێکۆڵینەوەکە لەنێوان ئەیلولی200٨ و تشرینی دووەمی2010دا ئەنجامدراوە. ئامانجە گشتیەکانی بریتین لە:

• دابینکردنی بەڵگەی به هێز

• دابینکردنی ڕاسپێریی بۆ داڕشتنی سیاسەت و کاری داهاتوو

هه روه ها بۆ یارمەتیدان له  چارەسه رکردنی توندوتیژی لەسەر بنه مای شەرەف لە کوردستانی عێراق و شانشینی 
یەکگرتوودا 

ئامانج و مەبەستە سەرەکیەکانی ڕاپۆرتەکە بریتین له :

• هەڵسەنگاندنی سروشت و ڕاددەی توندوتیژیی پەیوەست بە شەرەف و کوشتنەکانی شەرەفپه رستی لە هەرێمی 
کوردستانی عێراق و کوردانی هەندەران لە به ریتانیادا، هه روه ها بۆ هەڵسەنگاندنی کاریگەری ئەم کرده وه یه  لەسەر 

ژیانی ژنان لە کۆمەڵگە کوردیەکاندا.

• لێکۆڵینەوە لە تێگه یشتنی کوردی بۆ توندوتیژیی له سه ر بنه مای شەرەف؛ تێڕوانینی کۆمیونیتیه  کوردییه کان، به  
نه ریته  کولتوری و خێزانیه کانیشه وه ، بۆ ئه م توندتیژیانه  چیه ، هه روه ها ئه م توندوتیژیانه  چۆن له  میدیای کوردی 

له مه ڕ په یوه ندیی جێنده ری و شه ڕه فی خێزان ره نگیان داوه ته وه ؟ 

• بەراوردکردنی سەرهەڵدان و پێناسەکان و گەشەسەندنی توندوتیژی پەیوەست بە شەرەف لە کوردستانی عێراق 
و شانشینی یەکگرتوودا، هاوتا له گه ڵ کۆکردنەوەی زانیاری بۆ پاڵپشتیکردنی کار و ده سپێشخه ری لە هەردوو واڵتدا.

• له سه ر بنچینه ی زانیاریه کانی لێکۆڵینەوەکه، کارکردن بۆ :

ا( داڕشتنی پالنێکی کار بۆ حکومەتی هەرێمی کوردستان و دامودەزگاکانی کوردستانی عێراق بە پشتبەستن بە 
سەرەنجام و بەڵگەکانی ئەم لێکۆڵینەوەیە و سیاسه ت و ستراتیژیه تی گونجاو؛

ب( په ره پێدان به  بەڵگەی لێکۆڵینەوەئامێز لەسەر سروشتی توندوتیژیی پەیوەست بە شەرەف و ستراتیژیه تی 
بەرفراوانتر بۆ بەرەنگاربوونەوەی روودانی ئه م توندوتیژیانه  ) وەک کۆکردنەوەی داتا و بره ودان به  سیاسه ت و کاری 

په یوه ندیدار(؛

ج( پێشنیارکردنی راسپێری بۆ سیاسەت داڕێژەران و دامودەزگاکان لە شانشینی یەکگرتوودا؛

د( بره ودان به  کاری ڕێکخراوەکانی ژنان و ڕێکخراوە ناحکومیە پەیوەندیدارەکان له   کوردستانی عێراق و به ریتانیادا؛

• بەستنی  کۆبوونەوەیەکی لووتکە و راگه یاندنی فه رمی ئه نجامی لێکۆڵینەوەکه  لەگەڵ حکومەتی هەرێمی کوردستان 
و دامەزراوه  و ڕێکخراو و دامودەزگا په یوه ندیداره کان له  کوردستانی عێراق بۆ پێشکەشکردنی پالنی کارەکە
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 2.٤ ئەو میتۆدانەی لە لێکۆڵینەوەکەدا بەکارهاتوون

کۆی ئەو میتۆدانەی لەم لێکۆڵینه وه  جۆرایەتیەدا بەکار هاتوون بە چڕوپڕی لە پاشکۆکەدا باسکراون. درێژەی 
کۆنتراکتەکان، رێکەوتنەکانی تایبه ت به  بەڕێوەبردنی پڕۆژه که ، ڕێکەوتنەکانی تایبه ت به  الیه نی ئێتیکی، خه ماڵندن و 
هەڵسەنگاندنی ڕیسک و پالنەکانی ئاسایش کە  لەسەرەتاوە برەویان پێدرا، و فەرمانبەرێکی لێکۆڵینەوە دامەزرێندرا 
لەالیەن ڕێکخراوی چاودێریی مافی ژنی کوردەوە بۆ یارمەتیدان لە کاری مەیدانی لە هەرێمی کوردستانی عێراقدا. سەد و 
بیست چاوپێکەوتنی چرو پڕ ئەنجامدران لەگەڵ نوێنه رانی دادوه ری و وه زیر و فەرمانبەرانی حکومی و پۆلیس و ڕێکخراوە 
ناحکومیەکانی ژنان و رۆژنامه نووس و گروپه کانی میدیا و په رله مه نتار و دامەزراوەکانی دیکه ی کوردستانی عێراق، هاوتا 
له گه ڵ دوانزه  چاوپێکەوتن و لێکۆڵینه وه ی چڕوپڕ لەگەڵ قوربانیانی توندوتیژیی په یوه ست به  شەرەف و چه ند که یسێکی 
کوشتن و  ئەندامانی خێزانەکانیان به  له به رچاوگرتنی پێوه ری ئێتیکی و سەالمەتی. جگه  له م چاوپێکه وتنانه ، یانزه  
چاوپێکه وتنی ئاسایی و ناتۆمارکراومان له گه ڵ قوربانیه کانی سووتان/خۆسووتان له   ئیمێرجنسی شاره  جیاجیاکان و 
دوو به ندکراویش له  زیندنی نه وجه وانان به  هه مان پێوه ر ئه نجامدراون. سه رجه م 1٣1 چاوپێکه وتن له هه رێمی کوردستانی 
عێراق ئه نجامدراوه . لە شانشینی یەکگرتووش، سه رجه م ٣٤ چاوپێکەوتن ئەنجامدران لەگەڵ چەندین دامەزراوەی 
تایبەتمەند وەک پۆلیس و دادوەری تاوان و فەرمانبەرانی حکومەت و ڕێکخراوه  پێشەنگه کانی ژنان کە لە لەندەن کار 
لەسەر توندوتیژیی پەیوەست بە شەرەف دەکه ن، هاوتا له گه ڵ لێکۆڵینەوەی چڕی چوار کەیس لە کەیسەکانی کوشتن 
لەسەر بنه مای شەرەف و چاوپێکەوتنی هەمەجۆریش لەگەڵ ئەندامانی خێزان و ئەو شارەزایانەی پەیوەندیان بە 
کەیسەکانەوە هەبوو. تیمی لێکۆڵینەوەکە میتۆدی تایبه ت به  وه رگرتنی سەرنج و تێبینیی بەشداربووانی پەیڕەو کرد و 
لە دادگا و بنکه کانی پۆلیسدا بەدواداچوونی بۆ کەیسه کان کرد. هەموو چاوپێکەتنەکان خرانە ژێر راڤه کردنی ده قاوده قی 
بە بەکارهێنانی شیکاری کۆمپیوتەریی سۆفتوێری ئێنڤیڤۆ  و هه روه ها شیکاری دەستی. بەدرێژایی ماوه ی پرۆژەکە 
چاودێریی میدیاکان لە کوردستان پەیڕەوکرا و خرایە ژێر شیکاری دەقاودەقەوە. ئەنجامگیریەکان بەدرێژایی بەشە 
جیاوازەکانی لێکۆڵینەوەکە بەراورد کراون و گەشەیان پێدراوه  بۆ داڕشتنی سیاسه تی بەبەڵگە و راسپێری بۆ هەریەک لە 

هەرێمی کوردستان و به ریتانیا له گه ڵ داڕشتنی پالنێکی کار بۆ کوردستانی عێراق.



23

بەشی دووەم: هەرێمی کوردستانی عێراق

چاپتەری پێنجه م: 

تێگەیشتن و ئەزموونی توندوتیژیی پەیوەست بە شەرەف لە هەرێمی کوردستانی عێراقدا

ئەم بەشانەی خوارەوە له سه ر بنچینه ی 1٣1 چاوپێکەوتنی چڕوپڕ بنیاتراون کە لە گوند و شارەکانی کوردستانی 
توندوتیژیی شه ڕه فپارێزی،1٤  قوتاربوی  بوون: 12قوربانی/  ئه مانه   له گه ڵ  ئەنجامدراون. چاوپێکەوتنەکان  عێراق 
ئەفسەری پۆلیس، 1٥ نوێنه ری دادوه ریی تاوان، 2٦ ڕێکخراوی ژنان و ٩ خانەی پاراستنی ئافره تان،٨ رۆژنامەنووس و 
نوێنەری میدیایی ،٦ شارەزای بواری ته ندروستی، ٤ مه ال و زانای ئایینی،2 ئەنجامدەری تاوان، ٤ ڕێکخراوی ناحکومی 
نێودەڵەتی و 1٥ بڕیارده ری سیاسیی وەک  وەزیر و پارێزگار و ئەندامانی پەرلەمان، هاوتا له گه ڵ چاوپێکەوتنی 

چەندبارە لەگەڵ پێنج لە ئەندامانی خێزانی ئه و قوربانیانه  کراوه  که  کەیسەکانیان توێژینه وه ی له سه ر کراوه .

هاوکات لەگەڵ چاوپێکەوتنە چڕو پڕەکان ئەم چاپتەرانەی خوارەوە پڕ زانیاری کراون بە چاوپێکەوتنی ناڕەسمی و 
وتووێژ لەگەڵ ژمارەیەک لە قوربانیانی سووتان، وەک خۆسوتاندن و‹ سووتانی قه زا و قه ده ر‹ و بەزۆر سوتاندن له  
بنکه  ته ندروستیه کانی تایبه ت به  سووتان له  شارە جیاوازەکانی کوردستاندا. هەروەها ئه م بەشانه  ده وڵه مه ند کراون 
بە کۆبوونه وه  و وتووێژ لەگەڵ ژنانی شێلته ره  جیاوازەکان و زیندانه کانی ژنان و نه وجه وانان. لەوەش زیاتر تیمی 
لێکۆڵینەوەکە بەشداری لە ژمارەیەک کۆبوونەوە و سیمینار و کۆنفرانس و کۆڕی ژنان کردووه  بۆ وتووێژ لەسەر 
توندوتیژی پەیوەست بە شەرەف لە کوردستانی عێراقدا.  چاوپێکەوتن و وتووێژی ناڕەسمی کرد لەگەڵ نوێنەری 
میدیاکان و مامۆستایان و قوتابیان و ستافی پەیمانگای پزیشکی دادوەری و ئەفسەرانی پۆلیس و ئیمامی مزگەوتەکان 
لەکاتی سەردانماندا بۆ مزگەوتەکان و هەروەها سه رنج و تێبینیەکانمان له  دادگا گوتارەکەیان به  زانیاری ده وڵه مه ند 
کرد. سەبارەت بەو کەیسانەی بەکارهاتوون، تیمی لێکۆڵینەوە چاوی بە هه ندێک له  ئەندامانی خێزانه کانیان کەوت له  
کاتی سه ردانمان لە ماڵەکانیان و هەروەها لە شێڵته ره کانی ژنان و دیراسەی فایل بەڵگەنامەکانیانی کرد کە لە بنکەکانی 
پۆلیس و دادگاکان و پەیمانگای پزیشکی دادوەری بە ڵفراوانیەوە خرانە بەردەستمان و رێگەدرا سه یریان بکه ین. هەروەها 
بەڵگەی میدیایی جۆرباش بەکارهاتوون بۆ پاڵپشتیی هەندێک لە کەیسەکان و شیکردنەوەی دەقاودەقیش بۆ سەرچاوە 

میدیاییەکان کراوە لە میانەی به شی تایبه ت به  راڤه کردنی میدیایدا. 
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 10٥  تێگەیشتن لە توندوتیژی له سه ر بنه مای شەرەف

  توندوتیژی لەسەر شه ڕەف وەک لە پێشەکیەکەدا باسکراوه  دەتواندرێت پێناسە بکرێت وه ک هەر کردارێکی توندوتیژ 
و پێشێڵکار، جا بەڕاستی ڕوویدابێت یان هەڕەشەی کردنی کرابێت، کە دژ بە تاک ئەنجام ده درێت، بەتایبەتی ژنان، 
لەالیەن ئەندامانی خێزان یان کۆمەڵگەوە بەمەبەستی پاراستنی شه ڕه ف. هەرچەندە پیاوان ئەنجامدەری سەرەکیی 

تاوانەکانی شەرەفن، ژنانیش بەدەرنین لە کاری سەرکوتکردن و ئەنجامدانی توندوتیژیی پەیوەست بە شەرەف٧1. 

به اڵم  هه یه ،  ڕوولەزیادیش  بەدەنگەوەهاتنێکی  و  دانیپێدانراوه   کێشه یه   ئه م  عێراقدا  کوردستانی  لە  هەرچەندە 
دەرئەنجامەکانی لێکۆڵینەوەکەمان ئەوە پیشاندەدەن کە کەمایەسی و ناروونیەک هەیە لە پێناسەکردنی توندوتیژیی 
پەیوەست بە شەرەف. ئەمە لەسەر ئاستی حکومەت و ئاستی گروپەکانی مافی مرۆڤ و مافەکانی ژنانیش راسته . دوای 
دامەزراندنی لیژنه ی بااڵی چاودێریکردنی توندوتیژی دژ بە ژنان له  الیه ن حکومەته وه  لە حوزەیرانی 200٧دا ) کە بە 
درێژایی ئەم ڕاپۆرتە بە لیژنه ی بااڵ ناوی دەبەین(٧2، زاراوەی توندوتیژی دژ بە ژنان ورده  ورده  لە هەندێک بەڵگەنامە 

و باڵوکراوەی حکومەتدا بە دەرکەوت٧٣.

ژنان لە هەرێمی کوردستانی عێراقدا دوچاری چەندین شێوازی توندوتیژیی جەستەیی و هەستوسۆزی و سایکۆلۆژی 
ده بنه وە٧٤،  به اڵم مەرج نیە هەموو ئەزموونێکی توندوتیژی بەرامبەر ژنان وه ها پێناسه  بکرێت که  به  هۆکاری شەرەف 
روویدابێت.  تیمی لێکۆڵینەوەکە له و بڕوایه دایه  کە هەموو دامەزراوە پەیوەندیدارەکان بە چارەسەرکردنی توندوتیژیی 
پەیوەست بە شەرەف پێویسته  وردبینتر بن له  پێناسه کردن و تێگه یشتنی کێشه که  تا بتوانن چارەسەری گونجاوی بۆ 

بدۆزنه وه .

و سێ  کۆدەبووەوە  بە سەرۆکایەتی سەرۆکی حکومەت  بااڵ ساڵی چوار جار  لیژنه ی  بەدواوە،  لە ساڵی 200٧ 
بەڕێوەبەرایەتی لە سێ پارێزگاکەی هەرێمی کوردستاندا بەسەرپەرشتی  وەزیری کاروباری ناوخۆ  دامەزراند به  ئامانجی 
کەمکردنەوەی کێشەی  توندوتیژی بەرامبەر به  ژنان لە هەرێمی کوردستاندا، به  کێشه ی توندوتیژیی پەیوەست بە 
شەرەف و کوشتنی شه ڕه فپارێزیشه وه . بەڕێوەبەرایەتیەکان دەستیان کرد بە دامه زراندنی ستروکتور بۆ کۆکردنەوەی داتا 
ده رباره ی توندوتیژی بەرامبەر به  ژنان و تۆمارکردن و پۆلێنکردنی داتاکان لەژێر کاتیگۆری جیاوازدا و باڵوکردنەوە و 
گه یاندنیان به  رای گشتی لە دوو ڕاپۆرتی سااڵنه دا ٧٥. له گه ڵ ئه مه شدا، بەڕێوبەرایەتیەکان نەگەیشتنە پێناسەیەکی 
یەکگرتوو و کۆک لەسەر دیاردەکە و هیچ یەکێک لە یەکەکانی حکومەتیش کە کار لەسەر توندوتیژیی پەیوەست بە 

شەرەف دەکەن زاراوەی توندوتژی لەسەر بنه مای شەرەف بەکار ناهێنن٧٦.

شایانی سەرنجدانە لە کاتێکدا کە پێناسەیەکی کۆک لەسەر زاراوەی توندوتیژیی پەیوەست بە شەرەف و کوشتنەکانی 
شەرەف نیە، کێشەکە لە کۆبوونەوەکانی لیژنه ی بااڵ و ڕاپۆرتەکانی میدیای لۆکاڵدا ئاراستە دەکرا. لێرەوە، لە بەروای 
1٧ی حوزەیرانی 200٧دا لە یەکەم کۆبوونەوەی لیژنه ی بااڵدا، سەرۆک وەزیرانی پێشوو بە کۆبوونەوەکەی وت » زاراوەی 
›غسل العار‹ کە لە یاسای سزادانی عێراقی دا داڕێژراوە دەبێت بە زاراوەیەک جێگەی بگیرێتەوە کە الیەنە نێگەتیڤەکەی 
کردەوەکە دەربخات، چونکە بیرۆکەی ›غسل- پاککردنەوە‹ دەشێ له  الیه ن رای گشتیه وه  وه ک پۆزەتیڤ ببینرێت«. 
سه رۆک وه زیرانی پێشوو پێشنیاری کرد کە کوشتنی شەرەف پێناسە بکرێت وەک » کردارێکی به  ئه نقه ست بۆ کوشتنی 

ڕۆحێکی بێتاوان«٧٧ لەالیەن ئەندامانی خێزان و کەسوکارەوە.

2.٥  پێناسەی  شەرەف

یەکێک لە چاالکوانانی ڕێکخراوی چاودێریی مافی ژنی کورد کە لە میانەی لێکۆڵینەوەکەدا چاوپێکەوتنی لەگەڵ کرا 
گرفتی شەرەفی لە کوردستان به مجۆره  ڕوونکردەوە: 

رۆژێک لەڕێگەدابووم بەرەو قوتابخانە لە کەرکوک، له  ناکاو له به ر ده رگای ماڵێك قەرەباڵغیەکم بینی، پۆلیس 
لەوێبوون و پەڵەی خوێن بەردەرگا و دیوارەکانی ماڵەکەی داپۆشیبوو. لە کوڕێکی هاوتەمەنی خۆم پرسی چی ڕویداوە. 
ئەو وتی »ئەحمەد شەرەفی خۆی کڕیوەتەوە‹‹. هیچ تێنەگەیشتم.  بەردەوامبووم لەسەر پرسیارلێکردنی و وتم مەبەستت 
چیە له  »ئەحمەد شەرەفی خۆی کڕیوەتەوە«. کوڕه که  وتی ئەحمەد خوشکەکەی خۆی کوشتووە. به ده م رێکردنم بەرەو 
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قوتابخانە سەرم پڕبوو لە پرسیار، شەرەف چیە؟ چۆن دەفرۆشرێت و دەکڕدرێته وه ؟ ئەم ڕووداوە ترسێکی قووڵی 
لەناخمدا دروستکرد له وه ی کە ڕەنگە رۆژێک منیش ڕووبەڕووی ئه م گرفته  ببمەوە، ئەو هەستەی کە دەبوو خۆم بپارێزم 

تا خێزانەکەم سەالمەت بێت.
)چاالکوانێکی ژن(

گرنگە تێبگەین مەبەست لە شەرەف چیە و بۆچی بۆ ڕەوایەتیدان بە توندوتیژی دژ بە ژنان بەکاردێت لەالیەن 
هەندێک خەڵکەوە لە هەرێمی کوردستانی عێراق دا. قەوارە هه مه کیه کان/کۆلێکتیڤیه کان )collective( جا خێزان، خێڵ، 
کۆمیونیتیی لۆکاڵ بێت یاخود نەتەوە لەشێوە بەرفراوانەکەیدا، برەو بەو ڕێسایانە دەدەن کە شەرەف و بێ شەرەفییان 
پێدەپێورێت و کۆدی شەرەفیش بارێکی ئێجگار قورس دەخاته  ئه ستۆی ژنان. به  ناوی پاراستنی شه ڕه فه وه  ئافرەت 
چاوەڕوانی ئه وه ی لێدەکرێت داوێنپاک و پاکیزە بێت و کچێنی بپارێزێت تا کاتی هاوسەرگیری، گوێڕایه ڵ و ملکەچ 
و ژێردەستە و شه رمن بن و پابه ندی فه رمان و داخوازیه کانی ئەندامە نێرەکانی خێزانەکانیان بن. له  چوارچێوه ی 
کۆدی شه ڕه فدا، سنوری زۆر فراوان دانراوه  بۆ ته سککردنه وه ی ئازادیی ژنان له  خۆپۆشین و جلوبەرگ لەبەرکردن، 
له  جموجۆڵی جەستەیی و هەڵسوکەوتی کۆمەاڵیەتی، له  پەروەردە و پەیوەندیگرتن له گه ڵ ڕەگەزی بەرامبەر، له  

هەڵبژاردنی خۆشەویستی و هاوسەر و تەاڵقدا.

ئەم چه مکه  زاڵه ی شەرەف و ئەو پێگەیەی به هۆی کۆدی شه ڕه فه وه  ژنی تیادا جێگیر ده کرێت، لە گوتاری گشتیدا 
ڕەنگدەده نەوە، هه روەک لەو وتە وەرگیراوانەی خوارەوەی ژمارەیەک بەشداربووی لێکۆڵینەوەکەمان دەردەکەوێت:

»کۆمەڵگەکەمان ئافره ت وەک شەرەف تەماشا دەکات. لەبەرئەوە ئەگەر ژنێک هه ڵه یه ک بکات، ئه وه  به بێ 
شەرەف سه یرده کرێت و ئەمەش کاردانه وه ی لە سه ر شەرەفی خێزان ده بێت«.

 )فەرمانبەرێکی ژن(

»لە کۆمەڵگەی کورده واریدا شەرەف بە هەڵسوکەوت و پەیوەندیی جنسی ژنانەوه  به ستراوه ته وە«.
)چاالکوانێکی پیاو له  بواری مافی مرۆڤدا(

»شەرەف پێوه ری ئێمەیە، بەرهەمی جۆرێک له  بیرکردنەوەی پیاوانە؛  لە کۆمەڵی ئێمەدا عه  قلیه تی پیاو 
سنوری شەرەف دیاریده کات. هەرکە هێڵە سورەکەت بەزاند، ئه وه  ریسوا دەکرێیت و وەک کەسێکی غه ریب 

لەقەڵەم دەدرێیت. ئەم پێوه رانە دەشێ سه رکوتکه ر بن، تەنانەت کەسێک کە داکۆکی لە مافەکانی ژنانیش بکات 
ڕەنگە وەک ژنێکی بەدڕەوشت تەماشا بکرێت«.

)دادوەرێکی ژن(

»شەرەف لە کۆمەڵگەی ئێمەدا بەستراوەتەوە بە پەردەی کچێنی و پاکیزەییەوە«.
)فەرمانبەرێکی پزیشکی(

»شه ڕه ف به ستراوه ته وه  به  ژنه وه ، ئه مه ش له به ر ڕۆڵی بایۆلۆجیی ژن و نه وه نانه وه «.
)به رپرسێکی بااڵی پارتی(

»هیچ شتێک به  قه د شه ڕه ف بۆ ژن گرنگ  نیه . که  ژن شه ڕه فی له ده ستچوو، ئیتر ژیانی ته واو، هیچ شتێک 
ناتوانێ بیگه ڕێنته وه «.

) ژنێکی بەتەمەن و نه خوێنده وار(

»شەرەف بنچینه یه  له  دابونه ریتی کوردیدا. ئه و دابونه ریته  شەرەف لە جەستەی ژن و لە هەڵسوکەوتی 
کۆمەاڵیەتی و جنسیدا ده بینێ. لەم چوارچێوەیەدا، ئازادیی ژن وەک پێشێلکردنی دابونەریتەکان تەماشا 

دەکرێت«.
)بەرپرسێکی بااڵی گۆڕان(

ئەم تێگەیشتن و گوزارشته  له  دۆزی لێکۆڵینه وه که مان زۆر دووباره  بۆته وه ، بەتایبەتی لە کۆی داتای نەبوو. براکه ی 
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چاوپێکەوتنەکانمان له گه ڵ دامودەزگا تایبەتمەند و په یوه ندیداره کان. لە کاتێکدا ئه م تێگه یشتنه  لە چاوپێکەوتنەکانمان 
له گه ڵ ڕێکخراوە ناحکومیەکانی ژناندا بەشێوەیەکی بەرچاو وتووێژیان لەسەر ده کرا، له گه ڵ  رێكخراوه  حکومیه کاندا زیاتر 
ده هاته  پێشه وه . کاتێ له  روانین و تێگه یشتنی زۆربه دا شه ڕه ف له  جه سته  و سێکسوالیتێێی ژندا به رجه سته  بکرێت، 
ئه وه  هەر هەوڵدانێکی ژنان بۆ بەرەنگاربوونەوەی کۆنترۆڵی پیاوان لەناو خێزاندا و  هەر هەنگاوێک بۆ بڕینی سنوره  
کۆمەاڵیەتیەکان ده بێته  هۆی مەترسی بۆ سه ر سومعه ی ژن. ئه مه ش واده کات که  ئه و که سه  و خێزانەکەی وەک ›شەرمەزار‹ 
و ›بێشەرەف‹ تەماشا بکرێن.  لێره دا کۆمەڵگە بە شێوەیەکی بەرفراوان بە راستەوخۆ و ناراستەوخۆ ئەوە بەبیری خێزانە 
»گومڕاکە« دەهێنێتەوە که  له  ده ستچوونی کەرامەت و ئابڕوو پێویستی بە چارەسەر کردن هه یه . کرده ی بێشەرەفی وه ها 

بیری لێکراوه ته وه  که  پێویستی بە سزادان هه یه  و ئه و سزایه ش له  الیه ن زۆربه وه  شه رعیه تی پێده درێ. 

٣.٥ توندوتیژیی پەیوەست بە شەرەف لە پراکتیکدا: ئه و کەیسانه ی کاریان لەسەرکراوە

بۆئەوەی لە سروشتی توندوتیژیی پەیوەست بە شەرەف لە کوردستانی ئەمڕۆدا تێبگەین، ئێمە لێرەدا ئەزموونی 
چوار قوربانیی ئه و توندوتیژیانه  ده خه ینه  روو لە میانی دوانزه  کەیسدا که  توێژینه وه مان بۆ کردوون. کەیسەکان شێوە 
جیاوازەکانی ئه و توندوتیژیانه  پیشان ده ده ن که  به  هانده ری شەرەف ئه نجامده ده رێن و  ژنان به ره وڕووی ده بنه وه  ، هاوکات 
له گه ڵ دینامیکه  تایبه ته کانی وەک بەرتەسککردنەوەی ئازادی و سزادان له  ئه نجامی پەیوەندیی خۆشەویستی و بێبەشکردن لە 
خوێندن و بەزۆر بەشودان و له که دارکردنی شەرەف لەناو خەڵکدا بە بەکارهێنانی تەکنەلۆژیای کۆمیونیکاسیۆن. کەیسەکان 
تیشکێکی تایبەتی دەخەنە سەر واقیعی چەسپیوی پیادەکاریەکە.  سێ له و قوربانیانه  لە خانەکانی پاراستنی ژناندا دەژیان. 
)لەبەر سەالمەتی ناسنامه ی کەسەکان، ناو و شوێنەکان گۆڕدراون یان پەڕێندراون و شێوازی گێڕانه وه که شیان ته حریر 
کراوه (. کەیسی چوارەم ژنێکی سەربەخۆ و ئازاد بوو کە بڕیاری دابوو بۆ کەیسەکەی تێبکۆشێت و ڕازیش بوو ناسنامه ی 
راستەقینەی ئاشکرا بکرێت. لە شوێنێکی گشتی لە هەولێر چاومان پێیکەوت. ئه م داتا جۆریه  پڕزانیاریە تیشک دەخاتە سەر 

پێناسەی شەرەف و ئەو توندوتیژیانەی کە رەنگە رووبده ن کاتێک سومعه  و شەرەف دەکه ونه  ژێر گومانەوە.
  

»خۆشه ویستی تاوانه « کەیسی ئەڤین

»گرفتی سه ره کی ئه وه بوو که  ئه من لەگەڵ کوڕێکدا تووشی خۆشەویستی بووم و هاتە داوام. لەسەرەتادا خێزانەکەم ڕازی 
بوون، بەاڵم دواتر ڕەتیان کردەوە... به  رای خێزانه که م خۆشه ویستی تاوانه  ، بۆیه  بوونە رێگر لەبەردەم شووکردنه که مدا... 
دوای ئه وه  ده زگیرانه که م  گۆتی که  دەبێ ئێمە پێکەوە بین، جا پێیان خۆشبێت یان نا.  بۆیه  شەوێک لەگەڵیدا هەڵهاتم و 
ڕامانکرد بۆ ناوچەی)...( بۆ داواکردنی پاراستن. لەوێ پێیان گۆتین کە چیتر بۆیان نیه  ئەوجۆرە حاڵەتانە بگرنەخۆیان. 
ئینجا دەستگیرانەکەم پەیوەندی کرد بە ئامۆزایەکیەوە لە گوندێکی ئەو نزیکانە که  بۆ ماوه ی دوو شەو له  ماڵه که ی خۆی 
داڵدەی داین. ئامۆزایه که ی نەیتوانی له وه  زیاتر بمانپارێزێت، لەبەرئەوەی براکەم هەڕەشەی لێکردبوو. لەبەر ئەوه  رۆژی 

سێیەم بردیانین بۆ بنکەی پۆلیس«.
)قوربانیه ک لە شێڵته رێکی ژنان، شوێنەکە دیارینەکراوە(

باقی کەیسەکەی لەالیەن فه رمانبه رێکی شێڵته ره که وه  که  کاری  له سه ر کەیسەکە ده کرد به مجۆر گێڕدرایه وه :
»خێزانی ئه ڤین ڕازی نەبوون به  شووکردنه که ی چونکه  زانیبوویان که  کچه که یان په یوه ندیی خۆشەویستی له گه ڵ 
کوڕه که  هه بووه . بۆ ئه وان کچ بۆی نیه  خۆشه ویستی بکات. ئه ڤین پێی وتم که  قوتابیه کی زیرەک بووە بەاڵم خێزانەکەی 
نه یانهێشتووه  به رده وام بێت له  خوێندنه که ی و له  مه کته ب ده ریانهێناوه . ئەمه ش جۆرێکی دیکه ی پێشێڵکاریە بەرامبەر 

کچانی گەنج ئه نجام ده درێت....«
) فه رمانبه رێکی ژن له  شێڵته ر، شوێنه که  دیارینه کراوه (

  

»القەی کردم و هه ڕه شه ی لێکردم الی کەس دەنگ نەکەم« کەیسی زارا

»تەمەنم 1٥ سااڵن بوو، شەوێک لەماڵی براکەم مامەوە لەگەڵ براژنەکەمدا کاتێک براکەم لە ماڵ نەبوو. ئه و شەوه  
براکەی کە ئامۆزاشم بوو لەوێ نووست. من لەهەمان ژووری براژنەکەم نووستم و النکی منداڵەکە لەنێوانماندا بوو. شه وێ  

براکەی هاتە جێگاکەم و منیش دەستم کرد بە قیژەوهاوار بۆ یارمەتی بەاڵم براژنه کەم هیچ  کاردانەوەیەکی 
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القەی کردم و هه ڕه شه ی لێکردم الی کەس دەنگ نەکەم، ئەگینا بە براکەم دەڵێت خۆم داوام لێکردووە لەگەڵمدا بخه وێت 
و خۆم بەدەستەوەداوە. من الی کەس قسەم نەکرد.  پاش چوار مانگ .... دکتۆر وتی کە سکپڕم، دایکم ٤00 دۆالری دا بە 
مامانێک تا کۆرپه که  لەباربەرێت. له باربردنه که  لە ژوورێکی تاریکدا بەڕێوەچوو و هەر لەدوای تەواوبوونیش دەبووایه  
ئەو جێگایە جێبهێڵم. دواتر باوکم و مامەکانم و قوتابخانەش به  مه سه له که یان زانی. ناچاربووم واز لە قوتابخانە بهێنم. 
باوکم و مامەکانم کۆبوونەوە داوایان لە کوڕه که  کرد ماره م بکات ئه گەر تەنانەت بۆ دوو مانگیش بێت بۆ پاراستنی 
شه ڕه ف. بەاڵم ئەو ڕەتیکردەوە و حاشای لە کارەکە کرد. دواتر براکەم لەگەڵ براکەیدا بردیانە قەراغ شار و کوشتیان. 
ئەو کات ژیانم کەوتە ژێر مەترسیەکی گەورەتر. من لە باوکم نەدەترسام بەڵکو لە تۆڵەسه ندنه وە ده ترسام. پاشان 
ئه فسه ر )ژ( هات و ڕزگاری کردم. دواتر بیستم خێزانەکەم و خێزانەکەی هەوڵیانداوە سولح لەسەر نامووسانە بکه ن)کە 

بریتیه  له  بڕێک پارە یان پارچە زەویەک لە حەقی شەرەف و خوێنڕشتن دەدەرێت(«.
)قوربانیەکە( 
دواتر زارا ده بردرێت بۆ پەناگەیەک بۆ پاراستنی.

 

»باوکم کچی ئەو پیاوەی هێنا کە منی پێدرابوو« کەیسی النە

تەمەنم سێزده  سااڵن بوو باوکم ژن به  ژنی پێکردم و منی دا بە پیاوێک که  تەمەنی پەنجا سااڵن بوو و یانزه  منداڵی 
هه بوو. له  به رامبه ردا، باوکم کچی ئەو پیاوەی هێنا کە منی پێدرابوو. بۆ ماوەی سێزده  ساڵ لەگەڵ مێردەکەم و یانزه  

منداڵه که یدا ژیانم بەسەربرد. به  درێژایی ئه و ماوه یه  خراپه کاریم بەرامبەر دەرکرا، و لێمدەدرا و ئازارم دەچەشت...
که وتمه  داوی خۆشەویستیه وه  لەگەڵ پیاوێکی دیکه  و زۆر لێک نزیکبووین. دواتر مێردەکەم بە پەیوەندیەکەی زانی 
و یەکێک لە زڕکوڕەکانم هەوڵیدا بمکوژێت، بەاڵم خەڵک کەوتنە بەینەوە و نەیانهێشت.  دوای ئەوە له گه ڵ ئەو پیاوەی 
خۆشم دەویست دەستگیرکرام بە تاوانی زیناکردن. له  بۆ ماوەی ساڵ و نیوێک له  گرتووخانه  ن منیان هێشته وه . دادگا 

داوای لە پیاوەکە کرد بڕی دوو هه زار دۆالر بداته مێردەکەم بۆ قه ره بووی ته اڵق.
ئێستا باوکم پەشیمانە لەو کارەی که  کردی. باوەڕناکەم بمکوژێت، چونکه  خۆی به  خه تابار ده زانێ و پێشی گوتم کە 
ده مپارێزێت. دەبێ من لەم شوێنە بمێنمەوە تا کێشەکانم چارەسەر دەبن. ئه وه  بۆماوەی ساڵێک ده بێ من لەم شێڵته ره دام 

) پاش ساڵ و نیوێک مانه وه  له  گرتووخانه (...
ئێستا ئه من پەشیمانم لە کرده وه که م لەبەرئەوەی دوو منداڵم هەیە که  لێیان دوورخستیمه وه . دوای تەاڵقدانم حەزدەکەم 

بگەڕێمەوە بۆ ماڵی باوکم. من ته نها لە خەڵک دەترسم، له  قسه وقسه ڵۆکی خه ڵک له سه رمن.

»منیان کردە سۆزانی« کەیسی عەزیمە

پێشێلکاری سایبه ر )ئەلکترۆنی(/ لەکەدارکردنی شەرەف له ناو خه ڵک لەڕێگەی تەکنەلۆژیای پەیوەندیکردنه وه 
»من کادرێکی سیاسی سەرکەوتوو بووم. لەناو مەکتەبی سیاسیدا پاڵپشتیم نەبوو، بەاڵم لەجیاتی ئەوە لە شانەکانی 
خوارەوە و له ناو جه ماوه ردا پشتگیریم لێدەکرا. کاتێک خۆم کاندید کرد بۆ هەڵبژاردنەکانی پەرلەمانی ساڵی 200٩، 
ناویان لە لیستەکە سڕیبوومه وه . نەیاندەویست خۆم کاندید بکەم بۆ هەڵبژاردنەکانی پەرلەمان و ناوەکەمیان سڕیەوە 
و ناوێکی تریان خستبووە جێگای ]....[. ئه وان نەیاندەتوانی راستەوخۆ بمترسێنن، بەاڵم دوای ئەوەی خۆم پااڵوت بۆ 
پەرلەمانی کوردستان، به گژمداچوون و هەوڵیاندا لەناو خەڵکدا شەرەفم لەکەدار بکەن. گرتەیەکی ڤیدیۆیی ڕووتیان 
دروستکردبوو و بە مۆبایل بەناو خەڵکدا باڵویان دەکردەوە و دەیان گوت ژنی ناو گرتەکە منم. ته نانه ت نوێنەرانی 
ژنانیش ده ستیان هه بوو له  باڵوکردنه وه ی گرتەکه . گرته که  لەناو خەڵکێکی زۆر دەستاودەستی پێدەکرا. دەزانی کاتێک 
شتێکی ناشیرینت له سه ر بنووسن لە ئینتەرنێتدا ئەوەندە خراپ نیە، بەاڵم منیان کرد به  سۆزانی... منی خوشکی 

شەهیدێک، ئەوه  یەکەم جاره  شتی وا رووبدات.
کاتێک پێمزانی و پێیان گۆتم، یەکسەر خێزانەکەم ئاگادار کردەوە. ئه من متمانەم بەخۆم هه بوو که  ژنی ناو گرتەکە 
ئه من نیم و بەالمەوە گرنگ بوو خۆم خێزانەکەم ئاگادار بکه مه وه .]...[. دواتر دەنگم هەڵبڕی و قسەم بۆ میدیاکان کرد. 
من هه موو ئه ندامانی ... تۆمه تبار ناکه م، بەڵکو هەندێک کەسی دیاریکراو له ناو حزبه که  کە مێشکێکی نەخۆشیان هەیە، 
ئەوانەی ئه و کاره یان به رامبه ر من کرد.  دواتر، راگەیەندراوێکیان لە هەندێک میدیای ناوخۆ باڵوکردەوە و ئیدانه ی ئه و 
کرده وه یان کرد و وتیان ژنی ناو گرتەکە من نیم و داوایان لە خەڵک کرد »وەک ئەرکێکی مرۆڤانە و حیزبی« واز بێنن لە 
باڵوکردنەوەی گرتەکە.]...[ من کەیسەکەم خسته  به رده م پۆلیس، به اڵم لەبەر دەستێوەردانی سیاسی بەدواداچوونی بۆ 

نەکرا. ئەوەی جێگەی داخە ئه وه یه  که  ژنان زیاتر له  پیاوان بەشداریان کردبوو له  ئامادەکردنی گرتە ڕوتەکە. 
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دەرکەوتبوو که  من مایه ی مەترسی بووم بۆسەر پێگەی ئەو ژنانە، چونکه  لەوان جیاواز بووم]...[.

بۆ ترساندنم، تەلەفونم  بۆ دەکرێ لەو ژمارانه ی که به  ]...[  ده ست پێده که ن و هی کاربەدەستانی هەردوو حزبه که ن . 
ئێستا پاسەوانم نەمایه ، چونکه  مووچەکانیان بڕین. ئه مه  وایکرد هەموو شتێک لەدەستبده م؛ مووچەی خۆم هەبوو، 

پلەوپایەی خۆم هه بوو، سومعه شم کەوتە ژێر مەترسیەوە. ئێستا خۆم و منداڵەکەم له  الی دایکم دەژین.

و  کردار  واقیعی  لەسەر  دەخەنه ڕوو  زیاتر  بەڵگەی  داکۆکیکارانیش  و  و شاره زا  کارمه ند  و سەرنجی  ئەزموون 
پیاده کاریه کانی توندوتیژیی پەیوەست بە شەرەف له  کوردستانی عێراقدا. 

توندوتیژیی پەیوەست بە شەرەف زاڵه  و ئێمە رۆژانە کاری لەسەردەکەین لە  پەناگه کەمان. ئه م توندوتیژیانه  به  
هۆی رێسا ئه خالقیه کانه وه   رووده ده ن کە له  کۆمه ڵگه ی ئێمه دا پیرۆز راگیراون.  لەبەر ئەوە هەر کرده وه یه ک ئه و نه ریته  
پیرۆزانه  بشکێنێت ده بێته  هۆکاری روودانی توندوتیژی. ئەو کەیسانەی ئێمە کاریان لەسەردەکەین جۆراوجۆرن: کەیسی 
ژنێکمان الیە کە مێردەکەی ئه شکه نجه ی جه سته یی داوه  و ڕوخساری بەهۆی لێدانەوە شێوێندراوە و لوتیشی بڕیوە. 
کەیسی ژنێکی ترمان الیە کە کوڕه که ی خۆشه ویستی کوژراوە و ئێستا ژیانی لەژێر مەترسیدایە.  دەزانی خۆشەویستی 

کردن لەم کۆمەڵگەیەدا هێشتا وەک شتێکی خراپ/ مایەی شەرمەزاری تەماشادەکرێت.
)چاالکوانێکی ژن(

توندوتیژی زۆر شێوازی هه یه ، هه ر له  هەڵسوکەوتی جیاکارانە به رامبه ر کچان لە ماڵەوەدا، وەک ڕێگرتن لە 
چوونەدەرەوە، بگره  تا]...[. ته نانه ت ئافره ت زۆرجار ناچادەکرێێ لە حزوری پیاواندا قسەش نەکات.

)دکتۆرێکی پزیشکی پیاو(

لەژێر فشاری کۆمەاڵیەتیدا یان بەهۆی کێشه  دەروونیەکانەوە، ژن زۆربەی کات له  رێگه ی خۆ_ سوواندن یان گولله  
له خۆدانه وه  خۆیان دەکوژن. هەروەها په ت بەکاردێنن بۆ خۆ خنکاندن یان حه بێکی زۆر دەخۆن. لەم مانگەی دوایدا 
دوو کەیسی خۆ خنکاندنم بە خۆهەڵواسین بە په ت هاته  به رده ست... زۆربەی ئه و ژنانه  رۆژانە به ره ڕووی کرده وه ی 
نادا دپه روه رانه  و لێدان دەبنه وه . قه زیه ی ئه و ژنانه  دەگاته  دادگاکان، بەاڵم زۆر لە ژنەکان وازدێنن و به دواداچوون ناکه ن 

لە ترسی تەاڵقدان.
)دادوەرێکی ژن(

بێشەرەفی و شەرمەزاری/عه یب  و عار بەهۆی به زاندن و بڕینی ئه و کۆتوبەنده  کۆمەاڵیەتی و سێکسوالیانه وه  
دروستده بن که  به سه ر  ژناندا سه پێندراون، وه کو زۆر چوونەدەرەوە، پۆشینی ئەو جلوبەرگانەی که  بە نەشیاو دانراون، 
دروستکردنی پەیوەندیی خۆشەویستی بە ئاشکرا، لەدەستدانی کچێنی پێش هاوسەرگیری و موماره سه ی سێکسی 
لەدەرەوەی هاوسەرگیری. پاراستن و کڕینه وه ی شەرەف پێویستی بە سڕینەوەی ئه و عاره /په ڵه یه  هه یه ، ئه مه ش لەڕێگەی 
کرده ی سڕینەوە و پاککردنەوە »غسل« ه وه  به ده ستدێت که  بریتیه  له  سزادانی که سی ›تاوانبار به  بێشه ڕه فی‹ تا ئاستی 
له ناوبردنی. کوشتن توندترین جۆری توندوتیژیەکانه ، بەاڵم لە ئەنجامگیریەکانی ئه م لێکۆڵینه وه یه دا ده رده که وێ که  
ئه و ژنانه ی بە ›خراپ‹ و ›بێشەرەف‹ و ›مایەی شەرمەزاری‹ داده نرێن، به ره وڕووی زۆر شێوازی توندوتیژی ده بنه وه ، 
وه ک ئه شکه نجه دان و به دکاری جەستەیی، بەندکردن، کۆنتڕۆڵ و ته سککردنه وه ی جموجۆڵ، زۆرلێکردن و بێبەریکردن 
لە خوێندن، هاوسه رگیریی بەزۆر و زووبه شودان، ئه تککردن - بڕینی لووت و گوێ و خەتەنەکردن، بەزۆر تەاڵقدان، 
القەکردن و بەزۆر لەباربردن و کۆرپەلە کوشتن، ناچارکردن به  خۆکوشتن یان خۆسووتاندن، بەزۆر کردنە سۆزانی 
وەک سزایەک  بۆ ناوبه دکردن. لەکاتێکدا زۆربەی ئەم کردانە ئاراستەی ژنان دەکرێن، ئەنجامگیریەکانمان دەریدەخەن 

کە پیاوانیش ڕووبەڕووی کوشتن دەبنەوە، بەتایبەتی لە حاڵەتەکانی پەیوەندی خۆشەویستی و القەکردندا٧٨.

جگه  له مانه ، ئێمە لە لێکۆڵینەوەکەماندا هەوڵماندا کێشەیه کی نوێی هه راسانکردن و ناوبه دکردنی ژن له ناو خه ڵکدا 
له  رێگه ی بەکارهێنانی ته کنه لۆژیای مۆدێرنه وه   ئاراستە بکەین، که  به  توندوتیژی یا هه راسانکردنی سایبه ر ناوی 
ده به ین )ئه مه  زیاتر لە بڕگه ی ٥.٥ باسکراوە(. بە بەکارهێنانی تەکنەلۆژیای نوێ، ئێستا به  ئاسانی دەتواندرێت 
ژنان ناوبه د و لەکەدار بکرێن لە رێگەی ئەو بابەتانەی لە تەلەفونی مۆبایل و ئینتەرنێت و لە فەزای ئەلەکترۆنی دا  
باڵودەکرێنەوە، جا راست بن یا دروستکراو. له  ئه نجامی ئه مه شدا، له وانه یه  ئه و ژنانه  زیاتر دوچاری توندوتیژی 
پەیوەست بە شەرەف ببنەوە. جگه  له مه ش، ڕەنگە گرتەی کوشتنەکانی شەرەفپارێزی بۆ مەبەستی هەوەسبازیش 
باڵوبکرێنەوە. لە حاڵەتی چاالکوانی سیاسیی »سەرکەوتوو« عەزیمە بابۆڵی دا کە لەسەرەوە کێشەکەی باسکرا، وا 
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پێده چێ هه وڵێکی هه ماهه نگ له  ئارادابووبێ بۆ ناوبه دکردنی لەڕێگەی بەکارهێنانی تەکنەلۆژیای ئەلکترۆنیەوە، که چی 
ئه وکات له  الیه ن پۆلیسه وه  پێی گوترابوو:  »باشتر وایه  به ردێکی له سه ر دانێی و چیتر له  میدیاکان باسی نه که ی، 

چونکە ژیانت لەژێر مەترسیدایە«.

٤0٥ نه خشه یه ک بۆ ڕادەی توندوتیژیی په یوه ست به  شەرەف  

دیاریکردنی مەودای توندوتیژیی پەیوەست بە شەرەف ئاسان نیە. هه روەک تێبینیمان کردووه ، ئه م توندوتیژیانه  
کۆمه ڵێك کردار و پیادەکاری بەرفراوان دەگرنه  خۆیان هەر لە کۆنترۆڵکردنی پۆشاک و نواندنی له شوالر و جموجۆڵی 
جەستەوە بگره  تا کۆنتڕۆڵکردنی ده ستڕاگه یشتن به  ئامراز و خزمه تگوزاریه  کولتوریەکانی وەکو بۆ نمونه  پەروەردە، 
بەرتەسککردنەوەی ئازادیی سێکسوالی، هاسەرگیری بڕیارلەسەردراو و به زۆر تادەگاته  توندوتیژی جەستەیی و 

ئه تککردن و کوشتن.

هەرچۆنێک بێت، گیروگرفتی مێتۆدۆلۆژی لە کۆکردنەوەی داتادا دێته ئاراوه  و ئامار بەدەست خستنیش ئاسان 
نیه . تەنها لەم دوو ساڵەی دوایدا دەسەاڵت به و ئاسته  گه یشت که  ده ست بکات بە پرۆسه ی کۆکردنەوەی داتا. لەوەش 
زیاتر، گرفتی ئەوە هەیە کە له  توندترین حاڵەتدا، توندوتیژیی پەیوەست بە شەرەف به  ئاسانی ناکەوێتە ژێر پێوه ره  
وردەکانەوە. بۆ نمونە، هەموو کاتێک ناتواندرێ دەستنیشان بکرێت کە خۆکوشتنێک له  واقیعدا کرداری ئه و که سه یه   بۆ 
کۆتاییهێنان به  ژیانی خۆی یا کرده یه کی ئیجبارکراوه   و پێیانکردووه ، یاخود تاوانێکی کوشتنە و به  هه ڵه  راگه یه نراوه  .  
لەم ڕووەوە تیمی لێکۆڵینەوەکه  زۆر هەستیاربوون بەرامبەر به و راگه یه ندنانه ی که  زۆر کرده ی به ناو خۆسووتان و 
ڕووداوی سووتان وادەرکەوتووه  لەدەرەوەی ویستی قوربانیەکە بووبێتن. وەک بەڕێوبەری ئی ئێن سی )سه نته ری 
به ته نگه وه هاتنی کتوپڕ(  له  هەولێر، دکتۆر ڕەوەند موشیر حەوێزی پێی وتین: »زۆر زه حمه تە ئامارەکی ورد بەدەست 
بخەیت لەسەر ئه وه حاڵەتی سووتانانەی پەیوەندیان بە توندوتیژیی پەیوەست بە شەرەفه وه  هەیە، له به رئه وه ی 
ئافره ته کان قسە ناکەن،  شکات له  دژی که س تۆمار چونکه  دەترسن«٧٩. بەگوێرەی به ڕێوه به ری بەڕێوبەرایەتی 
توندوتیژی دژ بە ئافره ت، بەڕێز ئاری رەفیق ئەو ژنانەی دوچاری سووتان دەبن و لە خەستەخانەی ئیمێرجنسی 

دەگیرسێنەوە« ڕاستی ناڵێن لەبەر ئەوەی دەترسن له وه ی ئه گەر چاکبوونه وه  خێزانەکانیان بیانکوژن«٨0.

لەبەر ئەوەی شارەزایی لێکۆڵینەوە و ئاستی تەکنەلۆژیاکان لە ئاستێکی نزمدان و سیستەمی پۆلیس و دادوەریش 
لەژێر کاریگەری دەستێوەردانی سیاسیدان، گریمانەی که م-تۆمارکردن  گریمانەیەکه  ڕێی تێده چێ. له م تێگه یشتنه وه ، 
چارەنووسی  و  ئه نجامده درێن  بەنهێنی  شەرەفپارێزی  کوشتنەکانی  که   ده گرین  له به رچاو  راستیه   ئه و  کاتێک 
قوربانیەکانیش له وانه یه  وا ببینرێ که  لەدەرەوەی دەسەاڵتی دادوەریەکی تەواوەتی دایه ، ئه وه  ته نگوچه ڵه مه کانی 

تۆمارکردن و ئامارکۆکردنه وه  زۆرتر ده بن٨1.

هەرچۆنێک بێت، بەشێوه یه کی گشتی و بەگوێرەی ئاماری بەڕێوبەرایەتیەکان، ئه و کوشتنانه ی که  به  ئاشکرایی 
وه کو کوشتنی شه ڕه فپارێزی ده ناسرێنه وه ، لەم سااڵنەی دوایدا کەم بوونه ته وه . ڕاپۆرت و راگەیەندراوە رەسمیەکانیش 
ئەوە دەردەخەن کە حاڵەتەکانی سووتان و خۆسووتاندن زیادیان کردووه  و هاوشانی ئەوەش ژمارەی ئەو ژنانەی له  
بنکه  ره سمیه کان سکااڵ له سه ر توندوتیژی تۆمار ده که ن زیادیان کردووە.  وەزیری کاروباری ناوخۆ به ڕێز کەریم سنجاری 
رایدەگەیەنێت که  لە کانوونی یەکەمی ساڵی200٨ وە بۆ ئەیلوولی 200٩، ٣٨2٩ ژن پەیوەندیان بە به ڕێوه به رایه تیه کان 

و بنه که کانی پۆلیسه وه  کردووە و سکااڵیان دژ بە پیاوان تۆمارکردووه ٨2.

ڕاپۆرتی بەڕێوبەرایەتیەکان حاڵەتەکانی سووتان وه کو ›ئەنقەست و قەزا  و قەدەر‹ ٨٣ پۆلێن ده که ن. وا دیارە که  
زاراوەی به  ئەنقەست له  حاله تی سووتان کوشتن و هەوڵی کوشتن، هه روه ها خۆکوشتن و هه وڵی خۆکوشتن بگرێتەوە. 
لە سلێمانی پۆلێن کردنەکە سوتان و  خۆ- سووتاندن دەگرێتەوە. جیاکردنەوەی سنور لەنێوان ئەم کاتیگۆریانه دا ڕەنگە 
بەهەڵەمان بەرێت. لەکاتێکدا خۆ_ سووتاندان بەڕوونی پۆلێن دەکرێت لەنێو ئەوانەی وەک حاڵەتەکانی ›سووتان‹ 
تۆمارکراون، ڕاپۆرتەکان ناڵین چەندیان بەڕێکەوت روویانداوە و چەندیان لە ئەنجامی کاری کەسانی ترەوە )واته  به  
زۆر و وه کو کوشتن( ئه نجامدراون. لێره دا پێویستە بوترێت که  کۆکردنه وه ی داتا بەشێوازێکی ورد و دروست زۆر گرنگ 

و جه وهه ریه  له کارکردن له سه ر توتدوتیژیی په یوه ست به  شه ڕه فه وه .

لە پارێزگای سلێمانی، ڕاپۆرتی ساڵی 200٨ پیشانی دەدات که  لە نۆ مانگی یەکەمی ساڵی 200٨دا 1٤0 ژن به ره وڕووی 
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سوتان بوونه ته وه . ڕاپۆرتەکە پیشانی دەدات کە لەم ژمارەیە 21یان وەک حاڵەتی خۆ_سووتاندن تۆمارکراون و 11٩ 
وەک ڕووداوی سووتانی بەڕێکەوت و قه زاوقه ده ر تۆمار کراون٨٤. دیسان، لەبەر ئەو هۆکارانەی لەسەرەوە باسکران، 
کاتیگۆری سووتانی به ڕێکه وت یا قه زاوقه ده ر له وانه یه  به  هه ڵه مان به رێت.  ڕاپۆرتی سااڵنەی 200٨ی بەڕێوبەرایەتیی 
هەولێر رایدەگەیەنێت کە لەنێو 1٦٣ حاڵەتی سووتان لە هەولێر و دەوروبەری لە 200٨دا، ٧٧یان به  ئه نقه ست بوون 
)واته  پالنیان بۆ داڕێژراوه(  و ٨٦ حاڵەتیان بەهۆکاری قەزاوقەدەر روویانداوه٨٥. لەم ژمارەیەدا،٧2 ژن ڕزگاریان 
بووه  و ٩1یان لە ئەنجامی برینەکانیانەوە کۆچی دواییان کردووه . لە دهۆک، له  هه مان ساڵدا، ٥٨ ژن به ره وڕووی 
سووتان بوونه ته وه  و لەناویدا 21 بە سووتانی به  ئه نقه ست و ٣٧ حاڵەت بەهۆی قەزاوقەدەرەوە بوون. لەم ژمارەیەدا 
تەنها چواریان ڕزگاریان بووه ٨٦. لە 200٩ دا ئاماره کان پیشانی دەدەن کە لەسەرانسه ری هەرێمی کوردستاندا، ٤1٤ ژن 
به ره وڕووی خۆ_سووتاندن بوونه ته وه  بەهەردوو شێوەی قەزاوقەدەر و ئه نقه ست٨٧. بەگوێرەی ڕاپۆرتی 200٩، زیاتر 

له  ٥0 لەسەدی ئه و ژنانه  مردوون٨٨.

حاڵەتەکانی سووتانی ژنان بەردەوام لە میدیا لۆکاڵەکانەوە رادەگەیەندرێن. بەگوێرەی ڕێکخراوی چاودێریی مافی 
ژنی کورد کە ڕاپۆرتی میدیا لۆکاڵەکانی لەسەر خۆ_سووتاندن و سووتان له  ساڵی 200٨ لە هەرێمی کوردستانی 
عێراقدا کۆکردۆتەوە، 2٤٨ ژن بەهۆی سووتانه وه  کوژراون یان بریندار بوون٨٩. بانکی زانیاری سەرچاوە مرۆییەکان، 

رایدەگەیەنێت کە لە هەشت مانگی یه که می ساڵی 200٨دا، 2٩0 ژن به ره وڕووی سووتان بوونه ته وه ٩0.

لێره دا ئێمە تێبینی ئه وه  ده که ین کە زۆربه ی حاڵەتەکانی سووتان بە قەزاوقەدەر تۆمارکراون. ئەم ڕووداوانە له  
ئاساییترین حاله تدا وا ده بینرێن کە بەهۆی ناته واویی ئامێری چێشتلێنان یان خۆگەرمکردنەوەوه  دروست بووبن. 
لێره دا راستیه ک هه یه  که  تووشی سەرسوڕمانمان ده کات: کاتێک حالەتێکی سووتانی ژن بەهۆی ئەو ›قه زاو قه ده ره وه › 
رووده دات، له  کەم حاڵەتدا کەسێکی دیکه  تووشی سووتان ده بێت یا به  هۆیه وه  بریندار ده بێت. حاڵەته کان زۆربه یان لە 
ناو ماڵدا ڕوودەدەن؛ خێزانی کورد به  ژمارە گەورەن و بەدەگمەنیش ژنی کورد بە تاک و ته را و تەنها له  ماڵه وه  و له  
ده ره وه ی چاودێریی خێزان دەمێنێتەوە. که چی ئاماره کان وا له  خوێنه ر ده گه یه نن که  جگه  لە هەندێ حاڵەتی کەم نه بێ، 
کاتێ ژنێک دوچاری رووداێکی سووتان دەبێته وه ، هیچ کەسی تر لەو دەوروبەرە نیە یان هیچ که سی دیکه  به ره وڕووی 
مەترسی سووتان نابێته وه . هەروەها کاتێک دەڕوانینە رێژه ی ئه و ژنانه ی که  له به ر قورسیی برینه کانیان زۆرکه م له  
سووتان ڕزگاریان ده بێ، گومانمان زیاتر ده بێ. کاتێ ئامێرێکی چێشلێنان یان خۆگەرمکردنەوە کارناکات  و دەبێتە 
هۆی ئاگر کەوتنەوە، مرۆڤ چاوەڕوانی ئه وه  ده کات که  که سانی ده وروبه ر/ئه ندامانی خێزان و هه موو ئه وانه ی که له و 
کاته  دیاریکرداوه دا له و شوێنه  ئاماده ن ده ستبه جێ رێوشوێنی به  ته نگه وه هاتن و چارەسەرکاری بگرنه به ر. ئەمە چۆن 
لێکده درێته وه  کە بەتەنها ئه و ژنانه  ده سووتێن که  گوایه  به ره وڕووی رووداوی سووتانه که  بوونه ته وه ٩1؟ وه اڵمی ئه م 

پرسیاره  پێویستی به  بیرکردنه وه  و هه ڵوه سته  هه یه .

جێگەی سەرنجە کە زۆربەی حاڵەتەکانی سووتان لە ناوچە گوندنشینەکان و ده وروبه ری شارەکاندا روودەدەن: ٩٥ 
حاڵەت بەدرێژایی ساڵی 200٨ لە ناوچه کانی پارێزگای هەولێر به  بەراورد له گه ڵ ٦٨ حاله ت له ناو شاری هەولێردا. 
لە دهۆک،٤٣ حاڵەتی سووتان لە ناوچە گوندنشینەکان و دەوروبەردا تۆمار کراون، لەکاتێکدا 1٥ حاڵەت لەناو شاردا 
روویانداوه . هەمان شت راستە بۆ پارێزگای سلێمانی: لە پێنج مانگی یەکەمی ساڵی 200٨دا، 1٨ حاڵەتی سووتان لەناو 
شاردا روویانداوه  و ٤٨حاڵەتیش لەدەرەوەی شار٩2. زۆری حاله تی سووتاهنه کان له  ده ره وه ی شاره کان، لەوانەیە 
لەبەر ئەوەبێت که  نیشته جێبوون له  شاردا تا رادده یه ک مرۆڤ له  کۆت و فشاره  پەیوەندیە کۆمەاڵیەتیەکان رزگار 
دەکات. دیاره  کۆت و فشاره  کۆمه اڵیه تیه کان ڕۆڵێکی گه وره یان هه یه  له  روودانی ئه و هه موو حاله ته ی سووتان و 

خۆ_سووتاندنه دا. 
هەرسێ  لە  بەڕێوبەرایەتیەکان  ڕەسمی  ڕاپۆرتی  بەگوێرەی  کوشتن،  سه لمێنراوه کانی  حاله ته   بە  سەبارەت 
پارێزگاکەدا، له   ساڵی 200٨دا 10٩ ژن کوژراون. به  به راورد بەو ژمارە رەسمیەی کە بەڕێوبەرایەتیەکان له  ساڵی 200٧دا 
کۆیان کردۆتەوە، ژمارەکە به  رادده ی ٣٨ کەمبۆتەوە. ساڵی 200٩ڕاپۆرتی بەڕێوبەرایەتیەکان دەڵێت تەنها ٨٥ ژن لە 
هەرسێ پارێزگاکەی هەرێمی کوردستاندا کوژراون. ڕاپۆرتەکان ناڵێن چەند لەم ›مردنە ناسروشتیانە‹  پەیوەندیان بە 

شەرەفەوە هەیە. هەروەها بەڵگەنامە پەیوەندیدارەکانی دادگا ناڕۆشنن و وەاڵمی ئەم پرسیارە نادەنەوە٩٣.

هەموو حاله ته کانی کوشتن و سووتان و خۆکوشتنی ئافره تان له  پەیمانگای پزیشکی دادوەریی کوردستان تۆمار 
ده کرێن و پشکنینی کچێنیش بۆ هه موویان ئه نجام ده درێت. ئه نجامی پشکنینکه که  بۆ دادگا دەنێردرێت.  بەگوێرەی 
سه رۆکی په یمانگاکه  به ڕێز دکتۆر یاسین ئەمین کە خۆی راسته وخۆ پەیوەندی بەم پرۆسەیەوە هەیە: »٦0 بۆ ٧0 لە سەدی 
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حاڵەتەکانی کوشتنی ژنان لە هەرێمی کوردستانی عێراقدا پەیوەندیان بە شەرەفەوە هەیە«٩٤. بەهەمان شێوە به ڕێز 
ئاری رەفیق بەڕێوبەری بەڕێوبەرایەتی بەدواداچوونی توندوتیژی دژی ئافره ت لە هەولێر دەڵێت کە : »شەرەف پاڵنەری 

سەرەکیە ئه گه ر بمانەوێ لە هەموو شێوازە جیاوازەکانی توندوتیژی دژ بە ژنان بگەین لە کوردستانی عێراقدا«٩٥.
ڕاپۆرتی ساڵی 200٩ی بەڕێوبەرایەتیی به دواداچوونی توندوتیژی له  هەولێر ئاماژە بەوەدەدات کە زۆربەی ژنان 
لەالیەن ئەندامانی نێرینەی خێزانەکانی خۆیانەوە کوژراون٩٦، و بەگوێرەی ڕاپۆرتی 200٨ی بەڕێوبەرایەتیی بەدواداچونی 
توندوتیژی دژ بە ژنان له  سلێمانی، زۆربەی ئەنجامدەری تاوانەکان لە پارێزگای سلێمانی مێردەکانن و دوای ئەوانیش 
باوک و براکان دێن٩٧.  هەرچۆنێک بێت،  چاوپێکەوتنەکانی لێکۆڵینەوەکەمان و هەروەها ئەدەبیاتی تایبه ت به  
کوشتنەکانی شەرەفه وه  ئەوە نیشان دەدەن که  هەرچەندە کوشتن به  هانده ری شه ڕه فپارێزی لە زۆربەی حاله ته کاندا 
لەالیەن یەک کەسەوە ئەنجام دەدرێت، بەاڵم بڕیاری کوشتنەکە بڕیارێکی ده سته جه معیه  و دوابه دوای ڕاوێژکاریی خێزان 
و هەندێک جار خێل ئه نجامدەردرێن. لەم ڕاوێژکاریه دا بڕیاری ئەوەش ده درێت که  کێ هەڵسێت بە ئەنجامدانی کاری 

کوشتنەکە٩٨.

شێوازی دیکه ی توندوتیژی به رامبه ر به  ژن کە له  کوردستان پیاده ده کرێن و لە ڕاپۆرته کانی بەڕێوبەرایەتیی ساڵی 
200٨ و 200٩شدا پۆلێن کراون، بریتین لە هەڕەشە و هەراسانکردنی سێکسی)وەک بە مۆبایل(، القەکردن، لێدان، رفاندن، 
تانە و بوختانکردن، ناوزڕاندن و بەزۆر بەشودان. بۆ نمونە، لە ڕاپۆرتەکەی ساڵی 200٨ی سلێمانی دا زۆرترین ئاستی 
توندوتیژی لەژێر پۆلێنی لێداندا هاتون؛ 2٧0 حاڵەت لە نۆ مانگی یەکەمی200٨دا، له  دوای لێدان هەڕەشەکردن بە 22٦ 
حاڵەت. لە هەولێر و دهۆک ڕاپۆرتی ساڵی 200٨ ئاماژه  دەدات بە »توندوتیژی سێکسی و ئەشکەنجە و سکااڵکان«. 
ڕاپۆرتەکانی بەڕێوبەرایەتیەکانی بەدواداچوونی توندوتیژی دژ بە ژنان پیشانیدەدەن کە زۆربەی ئەنجامدەرانی تاوانە 
قورسەکانی توندوتیژی و هەروەهاقوربانیەکانیش نەخوێندەوارن، لەناو ئەوانەی کە خوێندەواریشیان هه یه »ئاستی 

خوێندەواریان نزمە«٩٩.

دیاره  پەرەپێدان و پێشخستنی په روه رده  و خوێندن خۆی له  خۆیدا ئامانجێکی گرنگ و شایستەیە، بەاڵم بەپێی ئەم 
سەرەنجامە بێت، ئاشکرایە کە پێشکەوتن لە بواری په روه رده دا ئەنجامی زۆرباش و سودمەندی دەبێت لە پێشخستنی 
پێگەی ژناندا. هەروەها کاتێک ژنان به  شێوه یه ی کاریگه ر ده ستیان به  هۆکارەکانی پەیوەندیکردن )کۆمیونیکاسیۆن( 
راده گات، ئه وه  بێ هیج گومانێک دەسەاڵت پەیدادەکەن و لەو ڕووەشەوە رێگە خۆشدەبێت بۆ بەدەستهێنانی سەرچاوە 
له وانه یه   راسته   پێشێلکاریدا.  لەکاتی  لەخۆیان  بەرگریکردن  و  ژیانیان  ئاسۆکانی  بەرفراوانکردنی  پێویستەکانی 
توندوتیژیی پەیوەست بە شەرەف زۆر بە خورتی لەنێو  خەڵکانی کەم خوێندەوار و الدێ نشینە دوورەدەستەکاندا 
پیادەبکرێت، به اڵم هه روه کو له م ڕاپۆرته دا ده رده که وێ، نوخبه ی خوێندەوار و شارنشینەکانیش بەدەرنین لە پیادەکردنی 

ئه م توندوتیژیانه  تا ڕادەی کوشتنیش. 

٥.٥ دینامیکیه ته   تایبەتیه کانی توندوتیژیی پەیوەست بە شەرەف لە هه رێمی کوردستانی عێراقدا

بەرزی ئاستی توندوتیژی بەرامبەر بە ئافرەتان لە هەرێمی کوردستانی عێراقدا مایەی نیگەرانیە. هه ستێکی گه وره  
الی خه ڵك هه یه  کەوا بارودۆخەکە لە هەرێمی کوردستانی عێراقدا بەراده یه کی تایبەت ترسناکە.  ئه م تێڕوانینه  
حکومەتی هەرێمی کوردستان و ڕێکخراوە ناحکومیەکانی ناوخۆ و دەرەوە و گروپەکانی ژنانیش ده گرێته وه . هه روەکو  
لە چاپتەرەکانی پێشوو باسمان کرد، لەکاتێکدا توندوتیژیی پەیوەست بە شەرەف له  زۆر کۆمەڵگە پیاده ده کرێت، ئێمه  
پێویستیمان بەوەیە که  سه رنجی قووڵ بده ین بۆ دیاریکردنی ئەو دینامیکیه ته  تایبەتیانەی کە توندوتیژیی پەیوەست بە 

شەرەف دەکەنە گرفتێکی وا هەنوکەیی لە هەرێمی کوردستاندا.

بۆ ده ستنیشانکردنی ئەو پاڵنه ره  تایبەتیانەی کە  ده بنه  هۆکار بۆ روودان و بەرهەمهێنانەوەی توندوتیژیی پەیوەست 
بە شەرەف لە هەرێمی کوردستانی عێراقدا، به  پێویستی ده زانین که  دەنگی بەشداربوانی ئه م لێکۆڵینەوەیه  پێشکەش 
بکەین کە هەریەکەیان لە تێگەیشتنێکی جیاوازەوە لە هۆکارەکانی پشت پەرەسەندنی توندوتیژیی پەیوەست بە شەرەف 

ئاگادارمان دەکه نه وە.

کچ هەر لە منداڵیەوە به ره وڕووی زۆر شێوازی جیای توندوتیژی دەبنەوە بەبێ ئەوەی درک بەوە بکه ن که  ئەمە 
توندوتیژیە. کچ که  له  دایکده بێت پێشوازی لێناکرێت و وه کو سەرچاوەی شەرمەزاری بۆ خێزان داده نرێت. پاشان خێزان 
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جوداکاری ده کات لەنێوان خوشک و برادا و هه ر له  زووه وه  ئه رکی ناوماڵ بەسەر کچدا دەسەپێنن. کچ فێردەکرێت 
کە خزمەتی باوک و برای بکات.  بەاڵم نێرینە لەو تەمەنە منداڵیەوە ناخرێتە ژێر ئەو هەموو لێپرسیارێتیەوە. کچه کان 
ڕێگەیان پێنادرێت ده نگ هه ڵبڕن و گوزارشت لە خۆیان بکه ن. کچان رێگەیان پێنادرێت بەدەنگی بەرز قسەبکه ن و ته نانه  
ئه گه ر ئازاریان هەبوو هاواریش بکه ن. کاتێک کچ دەچێتە دەرەوە دەبێ ئەوە رەچاو بکات کە چ جلوبەرگێک دەپۆشێت 
و پرچی چۆن دادێنێ و سنگی چۆن ده شارێته وه . هەموو کەس سەیری دەکات. سەرەنجام کچان کۆنترۆڵی هەڵسوکەوتی 
خۆیان دەکەن و متمانه یان بە خۆیان نامێنێ. لە قوتابخانە توندوتیژی له  به رامبه ریان ئه نجامده درێت. لێرە ڕوویداوە 
ئەو کچانەی بااڵپۆشی ناکەن وەک بەدڕەوشت لەالیەن مامۆستاو کچانی ترەوە تەماشاده کرێن. کەواتە هەموو کۆمه ڵگه  
بەشداری دەکات لە دیاریکردنی ژیانی ئافره تدا. بەتەنها دایک و باوک نین، بەڵکو خاڵ و مام و ئامۆزاکان تەنانەت 
لە قوتابخانە و لە شوێنی کارکردنیش. ئافره ت ژیانی خۆی به  ده ست خۆیه وه  نیه ، خۆی خاوه نی ژیانی خۆی نیه . 
هەمیشە کۆمەڵە خەڵکێک هەن نەخشەی ژیانی دەکێشن و بڕیاری بۆ دەدەن. گەر هەڵەیەکیش بکات، هیچ چانسێكی 

دیکه ی نیه . 
)چاالکوانێکی ژن(
  

ئایینیەکانەوە  باوه ڕه   هەڵەی  ته فسیرکردنی  لە  کە  پیاوان  بااڵدەستیی  بە  پشتئەستورە  توندوتیژی  کولتوری 
سەرچاوەی گرتووه ، ئه و باوه ڕانه ی کە ژن دەکەنە پاشکۆ نەک هاوبه شێكی یه کسان. ]...[ هەندێک ئایەت ناڕاستەوخۆ 
بەهەڵە ته فسیرده کرێن، ته فسیرکردنێكی هاوچەرخی قورئان لەبەردەستدا نیە. بۆ نمونە قورئان فەرمان بە ئافرەتان 
دەکات ملکەچی پیاوانبن یاخود ملکەچی دەسەپێنێت بەسەر ژناندا لەبەر ئەوەی ئافرەتان وەک هاوسەر پاشکۆن و 
ئیختیاریان نیە. یاساکانیش، وەک یاسای سزای عێراقی، یاسای باری کەسێتی و یاسای تایبه ت به  لەشفرۆشی 

زمانێکی توند به رجه سته  دەکەن.
)دادوەرێکی ژن(

فاکتەری سەرەکی لەپشت ئەو جۆرە توندوتیژیانه  ئایینە..خاڵی سه ره کی ئەوەیە کە خەڵک مه ال و زانا ئایینیەکان 
بە مەڕجەعی خۆیان دادەنێن و بەگوێرەی قسەی ئەوان هه ڵسوکه وت دەکەن. من ناڵێم خه تای ئیسالمه ، بەڵکو ئیسالم 

بەهەڵە ته فسیر کراوه .
)چاالکوانێکی پیاو(

توندوتیژی پەیوەست بە شەرەف پەیوەندی بە بەها خێڵەکیەکان و ئایینیەکانەوە هەیە. بەها ئایینی و نەریتیەکان 
حوکمی ئێمه  دەکەن و سەرەنجام توندوتیژیان لێده که وێته وه ... کاتێک پیاوێک کچەکەی خۆی یا هاوسەرەکەی یان 
دایکی دەکوژێت دەڵێت من لەبەر کۆمەڵگە ئەوەم کرد. ئەوە پیشانی دەدات کە کاریگەریی نەریت و ڕێسا کۆمەاڵیەتیەکان 

زۆر بەهێزە. ئەم بیروباوه ڕانە لە عه قلیه تی ئێمه دا ڕەگیان داکوتاوە.
)فەرمانبەرێکی تەندروستی پیاو(

ئایینی ئیسالم رۆڵێکی گرنگ دەگێڕێت لە رۆژهەاڵتی ناوەڕاست، بەاڵم ئایین تاکە هۆکاری پشت ئەم دیاردەیە نیە]..[ 
من باوەڕم وایە کە ئایین و دابونەریتە کۆمەاڵیەتیەکان  هه ردووکیان تێکهه ڵکێشراون و بەشدارن لە برەودان به  کۆدی 

شەرەف. 
)پزیشکێکی پیاو(

ئه و تاوانانه ی که  به  بیانووی شه ڕه فه وه  ئه نجامده درێن زیادیان کردووە، ئه مه ش به  هۆی زیادبوونی دیارده ی 
چه کداریه وه یه  له  کۆمەلگای کوردیدا. .ئامادەیی زۆری چەک له  شەڕەکانی ناوخۆوە بیروهۆشی خێڵەکی و دواکەوتوی 

بوژاندەوە. ئەمانە بوونە هۆی الوازبوونی رۆڵی یاسا.
)پێشمەرگەیەکی دێرین(

وەک دەزانن، کۆمەڵگەی ئێمه  کۆمەڵگەیەکی خێڵەکی و ئایینیە و کاریگەریی هه ندێک ئایدیای کولتوریی دیاریکراومان 
لەسەرە کە لە رابردووەوە بە میرات بۆمان ماوه ته وه . هەروەها ئێمه  بە واڵتانی وەک ئێران و عه ره بستان دەورەدراوین 

کە خاوه نی هه مان دابونەریتن.
)شارەزایەکی پزیشکی دادوەری(
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ئافره تێکی هاوڕێم هەیە کە بۆماوەی چەند ساڵێک پەیوەندی خۆشەویستی لەگەڵ پیاوێکدا هەبوو. ئێستا هەڕەشەی 
ئابڕوبردنی لێدەکات و ژیانی لێتاڵ کردووە. پیاوەکە کاتی خۆی  وێنەی گرتووە بەڕووتی و لەکاتی مومارەسەی 
خۆشەویستیدا لەگەڵی. ئەم وێنانەی هەڵگرتبوو کاتێک لێکجیابوونه وه ، پیاوه که  هەڕەشەی ئەوەی لێکرد کە وێنەکان 
باڵودەکاتەوە تا لەناو خەڵکدا ئابڕووی بەرێت. بۆئەوەی رێگه ی لێبگرێ ئەو کارە نەکات، کچه که  له گه ڵی ڕێککەوت 

مانگانە بڕی چەند سەد دۆالرێکی بداتێ. تا ئێستا مانگانه  ئه و ئافره ته  پاره  ده دات به  پیاوه که   بۆ بێدەنگ کردنی.
)رۆژنامەنووسێکی پیاو(

کاتێک کەسێک بە کەم سەیرت دەکات ئەوە توندوتیژیە هه رچه نده  ئازاری جه سته یی راسته وخۆی له گه ڵ نیه . 
کاتێک خێزان کوڕ بەسەر کچ دا پەسەند دەکەن، ئه وه  توندوتیژیه . کوڕ ڕێگەیان پێده درێت بچنەدەرەوە بەاڵم کچان 
رێگیریان لێدەکرێت ئەو کارە بکەن. ئەمە بەڕاستی هه ر لە تەمەنێکی زووەوە و کار لە ژیانی ئافرەت دەکات و ئاییندەشی 

دەشێوێنێت.
)پارێزەرێکی ژن(

شەرەف دەتواندێت زۆر بەئاسانی لەڕێگەی ئینتەرنێت و مۆبایلەوە تێکبشکێندرێت. پێشکەوتنی تەکنەلۆژی زۆر 
بەخێرایی لە کۆمەڵی ئێمەدا ڕوویدا.  گۆڕانکاریەکە ئەوەندە خێرابوو کە بۆ ئێمه  قورس بوو پێی رابگه ین.

)کارمەندێکی ئاسایش(  

لەو وتانه ی سه ره وه  که  له  چاوپێکه وتنه کان وه رگیراون و هه روه ها به  پێی راڤه کردنی ده قاوده قی ئه و دۆزانه ی که  له  
ته واوی داتای لێکۆڵینەوەکه  ده رکه وتوون، دەتوانین تیشک بخه ینه  سه ر ئه و دۆزانه ی خواره وه  که  وه کو هۆکار داده نرێن 

له  روودان و په ره پێدانی توندوتیژیی پەیوەست بە شەرەف له  کوردستانی عێراقدا:

• زاڵبوون وکۆنترۆڵی پیاوان/ پیاوساالری
• کولتور و دابونەریتە کۆمەاڵیەتیەکان

• بەهاو نەریتە خێڵەکیەکان 
• ئایین یان، وردبینانه تر، بەهەڵە ته فسیرکردنی ئایین

• نەبوون یاخود الوازیی میکانیزمەکانی جێبەجێکردنی یاسا
• میراتی جەنگ و چەکدارکردن و کولتوری ڕووبەڕوبوونەوەی توندوتیژانە

• هێزە زاڵه کانی ناوچه که  و دواکەوتوویی
• ته کنۆلۆژیا و خێرایی گۆڕانکاری له  کۆمەڵگەی کوردستانی عێراقدا

به شداربووانی ئه م لێکۆڵینه وه یه  رۆڵی ئایینیان بە گرنگ وەسف کرد له  روودانی ئه م توندوتیژیانه ، به اڵم نه ک 
به شێوه یه کی راسته وخۆ. بۆ نمونە پزیشکێکی پیاو جەختی له سه ر ئه وه  کردەوە کە: »ئایینی ئیسالم رۆڵێکی گرنگ 
دەگێڕێت لە رۆژهەاڵتی ناوەڕاست، بەاڵم ئایین تاکە هۆکاری پشت ئەم دیاردەیە نیە...«. به  رای ئه و کارمه نده  
پرۆفێشناله  »ئایین و دابونەریتە کۆمەاڵیەتیەکان  هه ردووکیان تێکهه ڵکێشراون و بەشدارن لە برەودان به  کۆدی شەرەف«.

به شداربووانی  زۆربەی  لەالیەن  کوردیدا  کۆمەڵگەی  لە  نێر  کۆنترۆڵی  یاخود  پیاوساالری  گرنگتر،  لەهەمووی 
سەرەکی  پاڵنه ری  وه کو  ژنانه وه (  ڕیکخراوەکانی  هەروەها  و  دادوەران  و  پارێزەران  پۆلیس،  )وەک  لێکۆڵینەکەوە 
دەستنیشان کراوە بۆ روودان و بەرهەمهێنانەوەی توندوتیژیی پەیوەست بە شەرەف. پیاوساالری لەناو هەموو کایه  و 
بواره کاندا و لەسەر هەموو ئاستێكی کۆمەڵگە برەوی  هه یه   و بۆتە هۆی سەپاندنی سه رداریه تی و بااڵدەستیی ئەندامە 
نێرەکانی خێزان بەسەر ژناندا. خێزان بۆته  ئەو زەمینه یەی کە ئەمجۆرە کردار و پیاده کاریانه  له ناوی چەکەرەدەکەن و 
بەرهەمده هێنرێنەوە. چونکه  لەناو ماڵه کاندا کچان وه ها راده هێنرێن که  پێگەیەکی نزمتر وەربگرن لەبەرامبەر کوڕاندا، 
ناچار ده کرێن پێداویستیی نێرەکان تێربکەن و خزمه تیان بکه ن، فێردەکرێن کە ئه و ستاتوه  )قه واره ( خۆبه کمزانیه  
چه شنی‹ئۆبژێکت/شت‹ قبوڵ بکەن و له ناوخۆیان به رهه می بێننه وه . ئافره ت وا رادە هێنرێت بەکەم تەماشا بکرێت 

لەکاتێکدا داوای ئەوەیان لێدەکرێت کە خۆیان و خەون و خولیا و هەڵسوکەوتی رۆژانەیان 
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بەجۆرێک بنیات بنێن که  پێداویستیەکانی پیاوان تێربکات. لە چوارچێوەی ئەم دۆخه   پیاوساالرییەدا، خێزان و 
میدیا و دامەزراوە ئایینی و حکومیه کان بەگشتی پێگەی پاشکۆیەتی ژنان پەسەند دەکەن و زۆرجاریش نائاگایانە پێگەی 
سه رداریه تی پیاوان به هێزدەکەن100. توندوتیژی و کوشتنەکانی شەرەف دەتواندرێت وەک میکانیزمی بەهێزی پتەوکردنی 

ملکه چبوون و پاشکۆیه تیی ژنان تەماشابکرێت.

بەمجۆرە، توندوتیژیی پەیوەست بە شەرەف لە کوردستان لە واقیعی ماتێریالیی بونیادە کۆمەاڵیەتیەکان و کولتور 
و بەها خێڵەکی و ترادیسیۆنالیه کاندا ڕەگی داکوتاوە. لێره دا کاریگه ریی دینامیکیه ته  تایبه ته کانی خەباتی رزگاریخوازی 
نەتەوەیی و فەندەمێنتالیزمی ئایینی ئینکار ناکرێت101.  وەک نووسەر و چاالکوانی مافی ئافرەتان به ڕێز مهاباد قەرەداغی 
دەڵێت » شەرەف کۆدێکه  بۆ کۆیلەکردنی ژن102«. شەرەفی پیاوان بە ڕادەی زاڵبوون و کۆنترۆڵیان بەسەر ژنەکانیانەوە 

ده پێورێت. 

ژن له  کۆمه ڵگه ی ئێمه دا وه کو زیندانی وایه ، زیندانیی شه رم و حه یا و نامووسه ، و چه شنی زیندانی رام کراوه  و 
به رده وام له ژێر چاودێری و پشکنیندایه  ]...[ کاتێ له  رێساکان الده دات، وه کو زیندانی سزا ده درێت10٣ .

زۆربەی هەرەزۆری ئه و که سانه ی چاوپێکەوتنمان لەگەڵ کردوون باوەڕیان وایه  کە ئەم په یڕه و  و کردارانه  ڕەگیان 
لە عه قلیه تی گشتیی خه ڵکدا داکوتاوە و لە شێوەی نه ریت و نۆڕمی کۆمەاڵیەتیدا دەردەبڕدێن کە ژیانی ئافرەت و 
جموجۆڵ و ده رفه تیی په یوه ندیی و تێکەاڵوبوونی کۆمەاڵیەتی و ره فتاری سێکسوالیتیان رێکدەخات.  فشاری کۆمەاڵیەتی 
ده خرێته  سه ر خێزان و له  ناو خێل و عەشیرەتدا بەگشتی و له سەر پیاوان بەتایبەتی بۆ »سڕینەوەی شەرمەزاری و 
په ڵه ی شەرەف«. ئه م کرداره  بۆ رووسپیکردنه وه  و »گەڕاندنەوەی متمانەی خەڵکیه _ رد االعتبار«. پەیڕەوکردنی  کۆدی 
شەرەف لەڕێگەی توندوتیژیەوە »لەناو خەڵکدا قبوڵکراوە« و هەمان ئەم کۆده شه  که  زۆرجار ده بێته  بەربەست لەبەردەم 

به کاربردنی یاسای رەسمیی دەوڵەت.

لەکۆنتێکستی کوردستانی عێراقدا ئەو فاکته رانه ی که  بره و به  توندوتیژیی پەیوەست بەشەرەف دەدەن، بەهۆی 
ده یان ساڵ جه نگ که  میلله تی کورد دوچاری ببوو، هه روه ها به  هۆی پاشماوه ی کولتوری رژێمی بەعس و شەڕی 
ناوخۆی نێوان دو پارتە سەرەکیەکە و چەکدارکردنی کۆمه ڵگا و بوژانەوەی بیری ئیسالمگەرایی زیاتر به تین بوون. 
چەکدارکرنی کۆمەڵگە فاکتەرێکی گرنگی پشت توندوتیژیەکانه  بەگشتی و توندوتیژیی پەیوەست بەشەرەف بەتایبەتی. 
بەپێی  لێکۆڵینەوەیەکی پشتبەستوو بە کاری مەیدانی لەسەر پەیوەندیی نێوان  چەکدارکردن و توندوتیژی دژ بە ژنان، 
زیاتر لە یەک ملیۆن کەس لە کوردستانی عێراقدا تفەنگیان هەیە10٤. لێکۆڵینەوەکە هەروەها بۆی دەرکەوتووە کە »هەموو 
ساڵێک دەیان ژن بە گوللەی تفەنگ دەکوژرێن«10٥. ڕاپۆرتەکە بەردەوام دەبێت و دەڵێت کە  بەتەنها لە هەولێر پۆلیس 
جەختی کردۆتەوە که » لە ساڵی 200٨دا، 1٦٥ ژن بەتەقە کوژراون و 12 ژن و پیاویش بە هەڵەی گولله  پێوه نانه وه  
کوژراون«10٦. لێکۆڵینەوەکە وتەی بەڕێوبەری پۆلیسی هەولێر ، به ڕێز عەبدولخالق تەڵعەت، دەهێنێتەوە کە دەڵێت 

بوونی ژمارەی زۆری چه ک لە کوردستان پەیوەندی بە شەڕی ناوخۆ و هەڕەشەی هێزە دەرەکیەکانەوە هەیە10٧. 

شایانی باسه  کە هەرێمی کوردستان به ده ر نەبووە لە سه ر هه ڵدانی ئیسالمی سیاسی و فەندەمێنتالیزم لە رۆژهەاڵتی 
ناوەڕاستدا. کاریگەریی هێزەکانی ناوچه که  وەک ئێران و سعودیە، رۆڵێکی گه وره ی هەبووە لە دروستکردنی پارتە 
ئیسالمیە سیاسیەکان لە کوردستانی عێراقدا10٨. تا کاتی ڕووخانی رژێمی بەعس‹‹ کوردەکان ناچاربوون پەنابەرنە بەر 

داب و نەریتەکانیان وەک بەشێک لە پاراستنی ناسنامه ی نەتەوەیی لە ناوچه یه کی پڕ لە دەوڵەتی نەیاردا«. 

هیچ باسێکی توندوتیژیی پەیوەست بە شەرەف تەواو دەرناچێت بەبێ ره چاوکردنی  سیسته می جیهانیی هاوچه رخ 
کە ›شۆڕشی زانیاری‹ بەڕێوەی دەبات و وەک لەسەره وە له  بابه تی تایبه ت به  ›پێشێلکاریی سایبه ر/ ئەلەکترۆنی‹ 
ئاماژه مان پێدا. لە کوردستان پەرەسەندن و باڵوبوونەوەی ساتەالیت و ئامێری دیجیتاڵی و مۆبایل و ئینتەرنێت 
و هۆکاره کای کۆمیونیکاسیۆن بەخێراییەکی زۆر ڕوویدا. لە هەرێمی کوردستانی عێراقدا لێکۆڵینه وەکەمان چه ندەها 
نمونەی ده رخستووه  کە ده یسه لمێنن که  تەکنه لۆژیای دیجیتاڵ بەکارهاتووە لە گرتن و بەکارهێنانی نیازخراپ و 
دروستکردن و ته حریرکردنی وێنه ی ژنان کە پاشان بۆ مەبەستی لەکەدارکردنی شەرەف و زڕاندنی سومعه  و بۆ مه رامی 
هه وه سبازی گواستراونەتەوه  سەر مۆبایل و ئینتەرنێت و باڵوکراونه ته وه . بۆیه  سه ره ڕای ترسی قسە و قسەڵۆک و 
بوختان، ئافره تی کورد مه ترسی ئه وه شی بۆ زیاد بووه  که  بکه وێته  به ر هێرشی سایبه ر و ›پێشێلکاری ئەلەکترۆنی‹ه وه . 
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سه ره ڕای ئه مانه ، کولتوری کوردی چەق بەستو نیە و له  گۆڕانکاری  و  ته قه لوبات دایه .   به  ره چاوکردنی ›شۆڕشی 
زانیاری‹، بۆمان ده رده که وێ کە تەکنەلۆژیا نوێکانی پەیوەندیکردن رێگەیان داوه  ئەو دەنگانەی پێشتر نەدەبیستران و 
سەرکوت کرابوون ئێستا ببیسترێن و بەخێراییەکی باش بەودیو سنورەکاندا باڵوببنەوە. ژنانی کوردستان توانیویانه  
ئەو توانایە بەدەست بخەن. تۆمارکردنی گرتە ڤیدیۆیی بەردبارانکردنی دوعا و گواسنتەوەی خێرای دەنگ وێنەکان لەرێی 
ئینتەرنێتەوە و ئەو توڕەییە زۆرەی خستیەوە، گەواهیەکی گەورەن کە دەکرێت هێزی تەکنەلۆژیای نوێی کۆمیونیکاسیۆن 
بەکاربێت بۆ پەردەهەڵماڵین لەسەر کرده وەی چەوت و ناڕه وا. هه روەک بەشەکانی دواتری ئه م ڕاپۆرته  پیشانی دەدەن، 

ده رفه ت و هێز هەن بۆ گۆڕین چ لەناو کۆمەڵگە و چ لەناو دامودەزگا دەوڵەتیەکاندا.

٥.٦  کاریگەریی توندوتیژیی پەیوەست بە شەرەف لەسەر ژنان و کۆمەڵگە

له  ئه نجامی ئه م لێکۆڵینه وه یه دا بۆمان ده رده که وێ که  توندوتیژیی په یوه ست به  شه ڕه ف ئه م کاریگه ریانه ی خواره وه ی 
له سه ر ژنان و کۆمه ڵگا هه یه :

 قوربانیه کان به ره وڕووی مردن و ئازاری جەستەیی و دەروونی و شێواندنی روخسار و تا ترسی بەردەوام لە 
توندوتیژی له  کەسە نزیکەکانیان و ئەو کەسانەی لەتەکیاندا دەژین ده بنه وه .

• سەبارەت بە مندااڵن، پیادەکردن یان ئەگەری به ره وڕووبوونه وه ی توندوتیژیی پەیوەست بە شەرەف مۆدێلێکی 
خراپی ڕۆڵی گه وران پیشانی مندااڵن دەدات کە رەنگە دواتر السایی بکرێتەوە و بگواسترێتەوە بۆ نەوەکانی داهاتوو.

 • توندوتیژیی پەیوەست بە شەرەف کەشێکی ترسناک دەخوڵقێنێت، کە تیایدا ئەگەری هەڕەشە لەسەر  سومعه  
دەبێتە بەربەست لەبەردەم هاتنه دیی په یوه ندیی و  تێکەاڵوبوونی شه فاف و راستگۆیانه ی کۆمەاڵیەتی و له ناوچوونی 
متمانه  و باوه ڕ به یه کتریکردن. کاتێک تاکەکان ناچار ده بن کاتێک لە ستانداردە سه پێندراوه کان الده ده ن بیرکردنەوە و 
ئارەزوو و کرده وەکانیان به نهێنی و شاراوه یی  بهێڵنه وه  تاوەکو خۆیان بەدوور بگرن لە تێکشکان و شه رمه زاری. لێره دا 

بناغە گرنگەکانی هەماهەنگی و پشتگیری و شەفافیەت و ته بایی و پێکەوەگونجانی کۆمەاڵیەتی له ناوده چن10٩.

• به کاربردن و پتەوکردنی کۆدی شەرەف باجێکی ئەوەندە بەرز دەخاتە سەر سه رپێچیکردن کە دەبێتە هۆی بەگەڕخستنی 
کردەوەکانی فریودان و هه ڵخه ڵه تاندن. فریودان و هه ڵخه ڵه تاندنیش زیاتر تین دەدەن  بە کرده ی چاودێریی بەردەوام و 

پۆلیسیکردنی/پاسه وانیکردنی کۆمەاڵیەتیی و خێزانی به  قسەوقسەڵۆک و تۆمەت و بوختانیشه وه . 

• گۆشه گیرکردنی ژن له  ماڵه وه  و بێدەنگکردنیان له به ر مه ترسی هاموشۆ و تێکه ڵبوونیان به  بواری گشتیه وه  )چ له  
رووی فیزیکی و چ لەڕێگەی قسە و وتەوە( تەنانەت ڕێگرتنیان لەم کرده یه ، توانا و زیندوێتی و بەهرە و زیرەکیی ژنان 
دەپوکێنێتەوە لە خزمەتی کۆمەڵگە و نەتەوەدا. لەوەش زیاتر، بەگوێرەی چاوپێکەوتنه کانمان له گه ڵ به شداربوانی ئه م 
لێکۆڵینه وه یه  و بەپێی ئامارەکان، زۆربەی هەرەزۆری ئەو ژنانەی دوچاری توندوتیژی بوون لە هەرێمی کوردستانی 
عێراقدا گه نجن )تەمەنیان لە 1٤ بۆ ٣0 ساڵه (. ئەگەر ئه و توندوتیژیانه  نه بن، ئه وه  له وانه یه  ببنه  گه وره ترین سه رچاوه ی 

توانا له  خزمەتی  نه ته وه  و کۆمەڵگەدا110. 

• بەگشتی، ئەودۆخەی بەهۆی توندوتیژیی پەیوەست بە شەرەفەوە خوڵقاوە خۆشگوزەرانی به ده نی و هەستوسۆزداری 
و سایکۆلۆژی ژنان الوازدەکات کە سەرەنجام رەنگە ببێتە هۆی گۆشه گیری و کپکردنی هه ست و سۆزی ئافره تان 
و له ناوبردنی پشگیریی پۆزەتیڤ.  ئەمەش له وانه یه  ببێتە هۆی دروستبوونی هه ستی خۆبەکەمزانی و نیگه رانی و  
نائومێدی و بێهیوابوون له  ژیان. لە حاڵەتە توندەکاندا ئەم بیروهەستانە دەبنە هۆی ئازاربەخۆگەیاندن و بیرکردنه وه  

له  خۆکوشتن و ئه نجامدانی. 

• ئه م توندوتیژیانه  کاریگەریی تێکشکێنەریان بەسەر پیاوانیشەوە هه یه ، دەبنه  هۆی دروستبوونێکی تاکڕەهەندانه ی 
خود کە تیایدا پایە و هێز لە توندوتیژی و بااڵدەستی ناڕاستەوخۆ یان راستەقینەوە ده بیننه وه . ئه مه ش ده بێته  هۆی 
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بره ودان به  ده سه اڵتێکی نێرانه  که  ناته واوی و الوازیه کانی پیاوان ده شارێته وه  و له  کۆتایدا ده بێته  هۆی به ربه ست 
بۆ دروستکردنی په یوه ندیی مرۆڤانه  و مانادار له گه ڵ ده وروبه ردا.

• که واته  ئافره ت به  ته نها زه ره رمه ند و قوربانیی ئه م توندوتیژیانه  نیه ، به ڵکو ته واوی کۆمه ڵگا زه ره رمه نده . 
»توندوتیژی ده بێته  هۆی تێکچوونی ته ندروستیی گشتیی کۆمه ڵگا و پێشێلکردنی مافه کانی مرۆڤ.« 110
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چاپتەری شه شه م: 

کارکردن بۆ بەرەنگاربوونەوەی توندوتیژی پەیوەست بە شەرەف: تا ئێستا چی کراوە؟

بۆ بەدەنگەوەهاتن بۆ کێشەی هەنوکەیی و ته نگپێهه ڵچنه ری توندوتیژی دژبە ژنان بەگشتی و توندوتیژیی پەیوەست 
بەتایبەتی، کۆمەڵگەی کوردی و ڕێکخراوەکانی ژنان و حکومەتی هەرێمی کوردستان دەستیان کردووه   بەشەرەف 
بە ستراتیژیه ت و چاالکی بۆ بەرەنگاربوونەوەی ئەم ›پەتایە‹ لەناو کۆمەڵگەدا. ئه و ستراتیژیه ت و کارانه  لەالیەن 
ڕێکخراوه کانی مافی ژنان و دەزگا رەسمیەکانی هه رێم و کۆمه ڵگا و کۆمیونیتی وه ک گروپه کانی میدیا و زانایانی 
ئایینیەوه  پەرەیانپێدرا. لەم لێکۆڵینەوەیەدا، لەرێگەی پرۆگرامی چاوپێکەوتنە چڕوپڕەکانمانەوە، ئێمه  توانیمان کار و 

پێشکەوتنەکان هەڵبسەنگێنین.

1.٦ کاری ڕێکخراوەکانی ژنان

هەر لە ساڵی 1٩٩1وە و لەگه ڵ دامەزراندنی حکومەتی هەرێمی کوردستان بەگشتی و ڕووخانی رژێمی سەدام حوسێن 
بەتایبەتی، ژمارەی ڕێکخراوەکانی ئافره تان له  کوردستانی عێراق زیادی کرد. چەندین فاکتەر بوونه  هۆی ئاسانکاری 
بۆ ئه مه ؛ له وانه  ئەو بۆشاییە نوێیەی بەهۆی رۆیشتنی رژێمی بەعسەوە دروست بوو، هاوتا له گه ڵ گەشەسەندنی 
هۆشیاریی تایبه ت به  مافەکانی ژنان و مافەکانی مرۆڤ، گەڕانەوەی ژنانی دیاسپۆرا دوای چەندساڵێک ژیان لە ئاوارەیی 
و ئامادەگی ڕێکخراوە نێودەوڵەتیەکان لە کوردستان و سپۆنسەرکردنیان بۆ  پرۆژەکانی ژنان111. ئێستا زیاتر لە پەنجا 
ڕێکخراوی ئافرەتان هەن کە، به  پێی سه ره نجامی توێژینەوەکەمان ده رکه وتووه ، چەندینیان کار لەسەر توندوتیژی 
دژبە ژنان دەکەن، وه ک لەسەر بەرزکردنەوەی ئاستی هۆشیاریی خەڵک، کردنه وه ی خولی راهێنان، که مپه ینکردن، 
پارێزگاریکردنی  هەروەها  ژنان  بۆ  و سایکۆلۆژی  یاسایی  پاڵپشتی  و  هۆشدارکردنەوە  دابینکردنی خزمەتگوزاریی 
قوربانیان.  هەرچەندە هەندێک رەخنە هەن کە دەڵێن هاوکاری و هه ماهه نگی وەکو پێویست لەنێوان ڕێکخراوەکانی 
ژناندا نه بووە، بەاڵم هه ندێک له  ڕێکخراوه کان توانیویانە تۆڕی کارکردن دروست بکەن؛ شایانی باسکردنە که  ساڵی 
1٩٩٧ ناوەندی هاوبەشی ژنان دامەزرێندرا کە 1٨ ڕێکخراو و گروپی مافە مەدەنیەکانی ژنانی لەخۆگرتبوو، و تۆڕی 

ژنانیش کە ساڵی 200٥ دامەزرا و 22 ڕێکخراوی لەخۆگرتووە.

پڕۆگرامی بەرزکردنەوەی ڕاده ی  هۆشیاری
   

ڕێکخراوه کانی ژنان لەرێگەی سیمینار و ۆرکشۆپ و کۆنفرانس و پێشانگا و  رێپێوان و که مپه ینەوه  چه نده ها 
پرۆگرامی بەرزکردنەوەی ئاستی هۆشیارییان ده رباره ی توندوتیژیی دژ به  ژنان به ڕێوه بردووه . ئه و چاالکیانه  لە 
هەندێک بۆنەی وەک رۆژی جیهانی ژنان و رۆژی جیهانی بۆ به ره نگاربوونەوەی توندوتیژی دژی ژنان چڕوپڕ دەبنەوه . 
بۆ نمونە ڕێکخراوی ئاسودە بۆ بەرەنگاربوونەوەی توندوتیژی دژ بە ژنان، له  ساڵی 200٨ و 200٩ دا زنجیرەیەک 
چاالکیی  به ڕێوه بردووه  بۆ بەرزکردنەوەی هۆشیاریی ژنان لەسەر مافە یاساییەکانیان بەگشتی و توندوتیژیی پەیوەست 

بە شەرەف بەتایبەتی، لەناو شار و له  مه یانی ئاوارە ناوخۆکاندا هه روه ها بۆ مه ال و زانایانی ئایینی و له  مه یانی 
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دادوەراندا)تیمی لێکۆڵینه وه که  ئاماده ی هه ندێک له و چاالکیانه  بوون  و له  نزیکه وه  سه رنجیان لێداون(.

لەکاتی لێکۆڵنەوە مه یدانیه که دا ئه وه مان به دی کرد کە ڕێکخراوەکانی ژنان وەک ڕێکخراوی تواناسازی ئافره تان، 
په ره پێدانی  بۆ  ستارت  ڕاسان،  کوردستان،  ژنانی  یەکێتی  خاتووزین،  هاریکار،  کوردستان،  ئافرەتانی  یەکێتی 
کۆمه اڵیه تی، خوشکان و زۆری تر بەشداربوون لە چاالکیی جیاجیای تایبه ت به  هۆشیارکردنەوەی رای گشتی. ئه م 
ڕێکخراوانه   زۆرجار هه وڵیانداوه  کۆتوبەندی دابونەریت و وابەستەیی خێڵەکی ببه زێنن11٣. بۆ نمونه  یەکیێتی ژنان 
بەشداربوون لە پرۆگرامێکی بەرزکردنەوەی هۆشیاریی خەڵک لەسەر توندوتیژیی پەیوەست بە شەرەف لە ناوچەکانی 

گەرمیان و پشدەر. سەرۆکی ڕێکخراوەکە به ڕێز خاتوو کافیە سلێمان له م رووه وه  رایگەیاند:

ساڵی 200٩ دەستمان کرد به  پڕۆژەیەک بۆ بەرزکردنەوەی ئاستی هۆشیاری، ئه مه ش بە بەستنی ٧0 سیمینار 
لەسەر توندوتیژیی پەیوەست بە شەرەف لە گەرمیان و پشدەر. بۆ ئه م مه به سته  ئێمە زانایه کی ئاینی مێشک کراوە 
و پارێزەرێک و توێژەرەوەیەکی کۆمەاڵیەتیمان هه ڵبژارد بۆ قسه کردن لەسەر توندوتیژیی پەیوەست بەشەرەف و 
بەتایبەتی کوشتنەکانی نامووسپەرستی. ئه مانه  هه ریه که  به  پێی  بوار و توانای خۆی  مه سه له که ی ئاراسته  ده کرد. بۆ 

نمونە زانا ئایینیەکە جەختی  ده کردەوە کە ئیسالم رێگە بەوجۆرە تاوانانە نادات11٤. 

 
نمونەی ئەو چاالکیانەی تیمی لێکۆڵینەوەکە ئاماده ی بوون و چاودێریان کردووه  

لە ٨ ئاداری 200٨دا سەنتەری ڕاگەیاندن و رووناکبیری ژنان لە شاری سلێمانی له  بۆنه یه کدا فیلمێکی دۆکومێنتاری 
لەسەر دوعا پیشاندا. دوابه دوای فیلمه که  شیعرخوێندنه وه  به  یادی دوعا و گفتوگۆ ده ستی پێکرد 11٥، تیایدا خوێندکارانی 
کچی چەندین قوتابخانەی ناوەندی و دواناوه ندی جیاواز بانگهێشت کرابوون. لە به شی تایبه ت به  پرسیار و وەاڵمدا، 
گفتوگۆکان لەسەر توندوتیژیی پەیوەست بە شەرەف ئەوەندە گه رم و بزوێنەربوون کە هەندێک لە خوێندکاران پێش 
جێهێشتنی کۆڕه که  ده یانوت »ئێمه  که  هاتین بۆ ئێره  فیکرێکمان هه بوو، به اڵم ئێستا که  ئێره  به جێده هێڵێن به  جۆرێکی 

جیا بیرده که ینه وه . چاالکیەکە ته واو کاری لێکردین11٦«.

کاتی ئەنجامدانی لێکۆڵینەوەکەمان سەنتەری ئاسودە خەریکی زنجیرەیەک چاالکی بوون بۆ بەرزکردنەوەی رادەی 
هۆشیاری لەسەر مافە یاساییە مرۆییەکانی ژنان بەگشتی و توندوتیژیی پەیوەست بە شەرەف بەتایبەتی لەناو ژنانی 
ئاوارەی ناوخۆ و زانا ئایینیەکان و دادوەراندا. ئەندامانی تیمی لێکۆڵینەوەکە ئامادەی دوو لەم  چاالکیانه  بوون، 
یەکێکیان لە هەولێر لە2٨ی ئۆکتۆبەری 200٨دا و ئەویتریان لە دەوروبەری سلێمانی لە ئاداری 200٩دا. چاالکیەکەی 
هەولێر بە هاوکاری وەزارەتی ئەوقاف و کاروباری ئایینی بەڕێوەبرا کە ئامانجی بەرزکردنەوەی هۆشیاری بوو لە نیوان 
زانایانی ئایینیدا بۆ بەرزکردنەوەی هۆشیاریان لەسەر مافەکانی ئافرەت و پێویستیی پشگتیریکردن لە بەرەنگاربوونەوەی 
توندوتیژی بەرامبەر ژنان. چاالکیەکەی دەوروبەری سلێمانی بۆ خەڵکی ئاوارە و کۆچبه ره  ناوخۆکان بوو؛ نزیکەی 100 
ژن و پیاو ئامادەبوون و جەختی لەسەر مافە یاساییەکانی ژنان ده کرده وه   لە میانەی ئەو یاسا هەموارکراوەی لەالیەن 

حکمەتی هەرێمی کوردستانەوە پێشکەش کرابوو.  

شایانی باسه ، هەندێک لەو چاالکی و دەستپێشکەریانه  لەالیەن چاالکوانانەوە بە »ته قلیدی و خێڵه کی 11٧« وەسف 
ده کران بەاڵم ئێمە کاریگەری پۆزەتیڤی هەندێکیمان بینی لە هەندێک ناوچەی گوندنشیندا. بۆنمونە یەکیێتی ژنانی 
کوردستان لە گوندی سەروچاوەی ناوچەی پشدەر لە پارێزگای سلێمانیدا ساڵی 200٩ بۆ مەبەستی بەرزکردنەوەی 
هۆشیاری دەربارەی به شوودانی نه ریتئامێزی › گەورە بە بچوک‹ پەیوەندیان لەگەڵ یەکێتی زانایانی ئیسالمی کوردستان 
به ڕێوه بردنی کۆرسێک. لە کۆرسەکەدا که  خێزانه کانی ناوچه که   بۆ   11٨ دا بەست  و مەکتەبی کۆمەاڵیەتی ی.ن.ک 
بەشداربوون تیایدا، گشت حاڵەتەکانی هاوسەرگیری له  تەمەنی منداڵی و هاوسه رگیریی بەزۆر و بڕیارله سه ردراو 
لەنێوان خێزانەکان لە ناوچەکەدا تۆمار کران. دوابەدوای کۆرسەکە خەڵکەکە کەوتنە خۆ و لە 1٣2 حاڵەتی هاوسەرگیریدا 
٦٨ یان هەڵوەشاندەوە  لەرێگەی »سولحی عەشایەری بەبێ بەکارهێنانی پارە« 11٩. لە کاتی سەردانێکماندا لە کۆتایی 
نیسانی 200٩دا بۆ ناوچەکە و له  مه یانی کۆبوونه وه یه کدا لەگەڵ  قایمقامی ئەوکاتەی کۆیە به ڕێز خاتوو کوردە  عومەردا، 
چاومان کەوت بە نوێنەری ئیداری  هەندێک لە گوندەکانی ناوچه که . ئه و نوێنه ره  ئیداریانه  ئەمجۆرە دەستپێشخەریەیان 

بەالوە پەسەند بوو و ده یانوت »رێگەدەگرێت لەوەی  که  کێشە عەشایری و خێڵەکیەکان بگەنه  ئاستی خوێنڕشتن«. 
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وێرای ئەمانه ، هەندێک ڕێکخراوی ژنان، سه ره ڕای ده رکردنی باڵوکراوه ی تایبه ت به  خۆیان، وێستگەی رادیۆی 
تایبه تیان دامەزراند، وه کو رادیۆی زین و رادیۆی ته وار. رادیۆکان  یارمەتیدەرێکی ئێجگار باشن، چونکه  زۆرێک لە 
ژنانی کوردستانی عێراق نه خوێنده وارن و به  باڵوکراوه کان راناگه ن. رادیۆی زین که  سه  به  ڕێکخراوی خاتووزینه  
رۆژانە بەرنامەکانی لە دەوروبەری هەولێر پەخش دەکا120 و  هەفتانە 20 پرۆگرامی هەیە و یه کێکیان بەتایبەتی بۆ 
توندوتیژی بەرامبەر ژنان و توندوتیژیی پەیوەست بە شەرەف تەرخان کراوە. رادیۆی تەوار سەربە یەکێتی ژنانه  و  
پەخشەکەی گەرمیان و پارێزگای سلێمانی و ناوچە تازە ئازادبووەکانی وەک خانەقین و مەندەلی دەگرێتەوە. رادیۆی 
تەوار پەخشەکەی لە ناوچەیەکدایە کە له  هه شتاکاندا به  توندی دوچاری هەڵمەتەکانی ئەنفال بووه  و پێویستیه کی زۆری 

بە هوشیارکردنەوە و پشتگیریە. 

  که مپەین و فشار دروستکردن

ڕێکخراوه کانی ژنان و ناوەندەکانیان تا ئێستا دەستپێشکه ریان کردووه  له  چه نده ها که مپه ینی گرنگی وەک که مپه ینی 
بەرگری لە مافە یاسایی و مەدەنیەکانی ژنان و که مپه ینی دژبە خەتەنەکردنی مێینە و که مپه ین بۆ هاندانی حکومەت 
تا کاربکات دژبە توندوتیژیی پەیوەست بە شەرەف. لەو که مپه ینانە، که مپه ینی سەنتەری راگه یاندن و رووناکبیری 
ژنان دژبە پێشێلکاری سایبه ر- ئەلکترۆنی/بۆ لەکەدارکردنی به ڕێز خاتوو عەزیمە بابۆلی کە پێشتر باسمان کرد. لە 
لێکۆڵینەکەوە دەتوانین بەتایبەتی تیشک بخەینە سەر که مپیه ینی دژبە به ردبارانکردنی دوعا )هاوینی200٧( و که مپه ینی 
ڕێکخراوی ستارت بۆ په ره پێدانی کۆمه اڵیه تی ده رباره ی بەرەنگاربوونەوەی توندوتیژی دژبە ژنان )مانگی 11 و 12ی 200٩(. 
له  حوزەیرانی 200٧ دوابەدوای به ردبارانکردنی دوعا و باڵوبوونەوەی ئەو گرتە ڤیدیۆیەی کوشتنەکەی پیشان 
دەدات، کۆمەڵێک لە ڕێکخراوەکانی ژنان دەستیانکرد به  که مپه ینێک به  ئامانجی دابینکردنی دادپەروەری بۆ کەیسی 
دوعا و داوایان لە حکومەت کرد چارەسەری کێشەی توندوتیژیی پەیوەست بە شەرەف بکات و بیکاتە ئەولەویەتی 
کاری خۆی. گروپەکە روونکردنەوەی تایبه تی راگەیاند و چاالکی و ئامانجەکانی خۆی باڵوده کردەوە120. لە ساڵی 
200٩دا ڕێکخراوی ستارت بۆ په ره پێدانی کۆمه اڵیه تی لە سنوری پارێزگای هەولێردا دەستیکرد بە که مپه ینێکی 1٦ رۆژی 
بۆ بەرەنگاربونەوەی توندوتیژی دژبە ژنان121. دەستیان کرد بە ژمارەیەک چاالکی وەک چەندین رۆژ  وۆرکشۆپ لەگەڵ 
زانکۆکان و قوتابخانە ناوەندی و دواناوەندیەکاندا بۆ بەرزکردنەوەی رادەی هۆشیاری بەرامبەر توندوتیژیی پەیوەست 
بە شەرەف و باڵوکردنەوەی پۆستەرێکی تایبەت بە توندوتیژی دژبە ژنان و سەردانیکردنی په ناگاکانی داڵده دانی ژنان و 

دیدار و به سه رکردنه وه ی قوربانیانی توندوتیژی.

که مپه ینەکانی ژنان هەمیشە بۆ ماوەکی کورتن مەبەستی سەرەکیشیان فشار دروست کردنە لەسەر حکومەت بۆ 
بەکارهێنانی دەسەاڵتەکانی لە ئاراسته کردنی بارودۆخی ژنان و  چاره سه رکردنی کێشه کانیان لەمه ڕ توندوتیژی. دیاره  
ناتواندرێت نکۆڵی لە کاریگەریی ئەو جۆرە که مپه ینانە لەسەر رای گشتی بکرێت. بەگوێرەی هەڵسەنگاندنێکی ڕێکخراوی 
ستارت بۆ په ره پێدانی کۆمه اڵیه تی سەرەڕای کاریگەریی ناڕاستەوخۆ لەسەر جه ماوه ر بەگشتی،٣00 کەس راستەوخۆ 

سودمەندبوون لە پرۆگرامەکانی نۆڤەمبەری 200٩ی ڕێکخراوەکە122. 

پرۆگرام و خولی راهێنان

ڕێکخراوەکانی ژنان لە کوردستان بەباشی باربووکراون بۆ راهێنانی ئەندامانی دامەزراوە حکومیەکانی وەک پۆلیس 
و تەندروستی و یاسا و زانایانی ئایینی و توێژەرەوە کۆمەاڵیەتیەکان لەسەر پاراستنی مافەکانی ژنان و میکانیزمەکانی 
بەرەنگاربوونەوەی توندوتیژیی پەیوەست بە شەرەف. لەم ڕووەوە، ناشێ رۆڵی گروپەکانی ژنانی کوردی هەندەران 
لەبەرچاو نەگیریت. یەک نمونەی پەیوەندیدار بە بابەتی لێکۆڵینەوەکەمان بریتیه  لە خولێکی راهێنانی یاسایی بۆ 
پارێزەران و دادوەران و هەروەها چاالکوانانی بوار مافەکانی ژنان و  فەرمانبەرە کۆمەاڵیەتیەکانی حکومەت و زانایانی 
ئایینی لە کانوونی یەکەمی 200٧دا. خوله که  لەالیەن سەنتەری دادپەروەریی جیهانی به  هاوکاریی ڕێکخراوی چاودێریی 

مافی ژنی کورد ئاماده کرابوو. 
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 پارێزگاریکردن و ڕێنمایی و یاساییەکان و به ده  نگه وه هاتن

لە  ژنان  به پیره وه چوونی  لە   بریتیە  دابینده کرێت  ژنانه وه   مافی  لە الیەن گروپەکانی  کە  ئەم خزمەتگوزاریە 
سەنتەرەکان و پێشکه شکردنی ئامۆژگاری و ڕێنمایی و هاوکاریکردنیان له  دادگا و نەخۆشخانە و الی پۆلیس و 
دابین کردنی پارێزەر و راوێژکردن، هاوتا له گه ڵ ناوبژیوانی و پارێزگاریکردن لەرێگەی شێڵته ره کانی داڵدەدانه وه . 
خزمه تگوزاریه کانی تایبه ت به  ده ستگیرۆیکردنی ژنان زۆر چاالکی ده گرێته وه ، بۆ نمونە، کاره کانی یەکێتی ژنان کە 
لە 200٩دا ٤٩٩ کەیسیان هه بووه )لەناو ئەم کەیسانەدا ٣٥0 لەرێگەی »ناوبژیوانی و کرده ی کۆمەاڵیەتیه وه » چارەسەر 
کراون( و 102 که یسیش لەرێگەی دادگا و بەدواداچوونی یاساییەوە چارەسەر کراون12٣.  سەرەڕای 1٤ هێڵی تەلەفۆنی 
بەردەوام که  لەالیەن حکومەتەوە دابین کراون، رێكخراوەکانی ژنانیش هێڵی تەلەفۆنی بەردەوام و 2٤ کاتژمێرییان بۆ 

بەهاناهاتنی ژنانی لێقەوماو و بێچاره  دابینکردووه .

شێڵته ر و خزمەتگوزاریی فریاکه وتن

گرنگترین خزمەتگوزاری کە ڕێکخراوه  ناحکومیه کانی ئافره تان پێشکه شی ژنانی بێچاره  و لێقه ماو و ئه وانه ی که  
به ره وڕووی مەترسی کوشتن دەبنه وه ده که ن بریتیه  له   دابینکردنی پەناگە. لەم ڕووەوە تیشک دەخەینە سەر کاری 
دوو ڕێکخراوی ژنان لە سلێمانی کە بریتین له  یەکێتی ژنانی کوردستان و ڕێکخراوی ئاسودە بۆ بەرەنگاربوونەوەی 
توندوتیژی دژ بە ژنان. ئه م دوو ڕێکخراوه  لە ساڵی 1٩٩٩- 2000 ه وە به  بێ وه ستان دوو پەناگه ی ژنان بەڕێوە 
دەبەن12٤.  النه ی ئارام بە دەستپێشکەری سندوقی کارەساتی کوردستان و چاالکوانی مافەکانی ژنان لە لەندەن خاتوو 
نازەنین رەشیده وه  دامەزرا کە له  ساڵی1٩٩٩ کۆمەکیان لە بەڕێوبەرایەتی کۆمەکی نێودەوڵەتی به ریتانی )دفید( وەرگرت. 
له  ساڵی 2000 یش دوای دابینکردنی کۆمەک لە الیه ن ڕێکخراوی یارمەتی خەڵکی نەرویجی )ئێن پی ئه ی( شێلته ری 

ئاسودە دەمەزرا. 

هەردوو شێڵته ره که  بۆ ماوه ی درێژخایه ن پاراستنی ژنان دابین دەکەن و  داڵدەی ئه و ژنانه  ده ده ن که  به ره وڕووی 
مەترسی دەبنه وه . بە گوێرەی بەڕێوەبەری ئاسودە به ڕێز خاتوو خانم رەحیم، ئاسودە پاراستن دابین دەکات » نەک 
تەنها بۆ ژنانی کوردستان بەڵکو بۆ ژنانی گروپە ئیتنیکیە جیاوازەکانی بەشەکانی تری عێراق و ئه و ژنە کرێکاره  
بێگانانه یش که  لە کوردستان کاردەکەن«12٤.  هەروەها هەندێک له  ڕێکخراوه کانی ژنان هەڵدەستن بە سولح و کاری 
ناوبژیوانی بۆ  ئەو ژنانەی داوای یارمەتی دەکەن بۆ ئاشتبوونەوە لەگەڵ خێزانەکانیان. لەکاتێکدا هەندێک ڕێکخراو 
و گروپی سەربەخۆ دژایەتی خۆیان بۆ ئەمجۆرە چارەسەرکردنەی کێشەکان رادەگەیەنن، که  زۆرجار بۆته  مایه ی 
کاره سات، ئەو گروپانەی سەر بە دەسەاڵتی هەردوو حزبی ده سه اڵتدارن » ئه مجۆره  چارەسه ره  وەک باشترین رێگە 
بۆ رێگه گرتن لە تەشەنەسەندنی توندوتیژی و خوێنڕشتن« ده بینن. ڕێکخراوەکانی ژنان بەزۆری لەگەڵ ئه وه دان که  
حکومه ت له  رێگه ی یاساوە ئه و کێشانه  چاره سه ر بکات، بەاڵم درک بەوە دەکەن کە ئەمجۆرە ناوبیژیکردنەش پۆزەتیڤە 
بەتایبەتی کاتێ ئەو خێزانانەی خاوه نی کێشەکەن نایانەوێت کێشه که یان بگاتە دادگا، چونکه  لەبەر ئەوەی بەالی 
ئەوانەوە »رۆشتن بۆ دادگا یان پۆلیس واته  رێوشوێنی درێژخایه ن و ئەگەری ئه وه ی که  خەڵک بە کێشەکە بزانن. ئەوان 

چارەسەرێکی ئاشتیانەی خێرایان دەوێت لەسەر دەستی کەسانی ناسراو لە ناو ڕێکخراوه که دا12٥« .  

بۆ دابینکردنی خزمەتگوزاریی فریاکه وتن بۆ ئەو ژنانەی لەم پەناگایانەدا دەمێننەوە، ڕێکخراوەکان ڕاوێژکاری 
ده روونی و گفتوگۆی خه م و ئازار که مکه ره وه  پێشکه ش به و ژنانه  ده که ن که  دوچاری نائارامی و گرفتی دەروونی ده بن. بۆ 
نمونە، ڕێکخراوی یەکێتی ئافرەتانی کوردستان بە هاوکاری وەزارەتی تەندروستیی هەرێم سەنتەرێکیان دامەزراندووه  
بەناوی سەنتەری ئاسودە بۆ نەخۆشیە دەروونیەکانی ئافرەتان، و ڕاوێژکاریی ده روونی دابین ده کات. هیچ گومانی 
تێدانیە کە لە ئەنجامی ئه مجۆره  کار و چاالکیەکانی وەک پارێزگاریکردن له  ژنانی ›ناوزڕاو‹، ڕێکخراوەکانی ژنان 
و  چاالکوانان هەندێکجار دەبنە جێگەی رەخنە و کاری دوژمنکارانە و هێرشی میدیایی12٦. بۆ نمونه،  لە ئایاری ساڵی 
200٨دا سەنتەری ئاسودە لەالیەن چەند چەکدارێکی نەناسراوەوە هێرشی کرایە سەر و ژنێکی داڵده دراو بریندارکرا12٧.

ئەم خزمەتگوزاریانە بێ کەموکوڕی نین. که موکوڕییه  سه ره کیه کان بریتین لە:  پرۆگرامەکانی هۆشیارکردنەوە 
بەشێوەیەکی سەرەکی ئاراستەی ژنان دەکرێن و پیاوان ناگرێته وه  که  به شێكی گه وره ی کێشه که ن، هه روه ها زۆربه ی جار 
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ئه و چاالکیانه  لە ناو شارەکان جێبه جێده کرێن نه ک لە ناوچە گوندنشینەکاندا.  جگه  له مانه  ، تێبینی ئه وه  ده کرێت که  
هاوکاری و پشتگیریی نێوان رێخراوه کان وه کو پێویست نیه ؛ واته  پێویستیه ک هەیە بۆ باشکردنی پەیوەندی و هه ماهه نگی 
نێوان ڕێکخراوەکانی ژنان له  نێوان خۆیان هه روه ها له  نێوان ئه وان و دامودەزگا حکومیەکاندا. هەندێک ڕێکخراوی ژنان 
نایانەوێت بە ئاشکرا بخرێنە پاڵ حکومەته وه ، ئه مه ش له  ترسی  بۆچوونی تایبه ت به  گەندەڵی و الیەنگیریی حیزبی و 
نەبوونی پابەندیی شێڵگیرانه ی حکومه ت بە کێشەی توندوتیژی دژبە ژنان. هەروەها هەندێک ڕێکخراوی ژنان رەخنەیان 
لێده گیرێت له وه ی که  ستروکتور و به دواداچوون و چاودێری و پسپۆڕی و شاره زایی تەواویان نیه  له  بواره که دا و دڵسۆزی 
بۆ الیەنێکی سیاسی دیاریکراو ده نوێنن. هەندێک رەخنە ئاراسته کراون ده رباره ی نەبوونی سیستەمێکی نهێنیپاێزیی 
توندوتۆڵ )کۆنفیدێنشیالیتی( له ناو ڕێکخراوه کاندا، هاوتا له گه ڵ که موکوڕی لە گەیشتن و ده ستگیرۆییکردنی ئه و 
ژنانەی پێویستیان بە یارمەتی هه یه  بەتایبەتی لە ناوچە گوندنشینەکان و ناوچە هەژار و بێده ره تانه کانی شارەکاندا.

ناشێ رۆڵی ڕێکخراوە ناحکومیە نێودەڵەتیەکان و نەتەوە یەکگرتووەکان و حکومەتانی بیانی پشتگوێ بخرێت 
لەبەرزکردنەوەی هۆشیاری لەناو گروپەکانی ژناندا  لەسەر کێشەکانی جێندەر و توندوتیژی دژبە ژنان و هه روه ها 
دابینکردنی سەرچاوەی دەرامەتی. تیمی لێکۆڵینەوەکە ئامادەی چەند سیمینارێکی سوودبەخش و خولی راهێنانی 
و هارتالند  دادپەروەری جیهانی  ئینته رناشنال و سەنتەری  ئه منێستی  ڕێکخراوی  بوون وه کو  بیانیه کان  ڕێکخراوه  
ئەالیەنس و کۆمیتەی قەیرانی نێودەوڵەتی و پەیمانگای نێوده وڵه تی یاسایی بۆ مافەکانی مرۆڤ، ڕێکخراوی یارمەتی 
خەڵکی نەرویجی و قەندیل و ئار .ئار تی و ڕێکخراوی وادی. ژمارەیەک لەم دامەزراوە و ڕێکخراوانە  وەک ڕێکخراوی 
یارمەتی خەڵکی نەرویجی پرۆژەی درێژخایه نیان خستۆته  گه ڕ کە تا ئێستاش بەردەوامن.  هەروەها دەستیان هەبووە 
لە دابینکردنی کۆمه کی مادی و لۆجیستی بۆ ژنان و دەستپێشکەری بۆ ئاشناکردنیان بە میکانیزمەکانی تواناسازیی ژنان 

لە رێگەی خولی راهێنان و پرۆگرامەکانی بەرزکردنەوەی هۆشیاریی ژنانه وه .

2.٦ دەستپێشخەرێکانی حکومەت

کاری سیاسی حکومەتەوە،  ئەجەندای  ناو  نەچووبووە  ژنان  دژبە  توندوتیژی  دواییانەش مەسەلەی  ئەم  تا 
ئه مه ش نەک تەنها لە هەرێمی کوردستانی عێراقدا بەڵکو لە سەراپای جیهانیشدا. هەرچۆنێک بێت، لە هەرێمی 
کوردستانی عێراقدا، رادده ی توندوتیژی بەردەوام بەرامبەر به  ژنان و بەدەنگەوەهاتنی ڕێکخراوە ناحکومیە 
ناوخۆ و نێودەوڵەتیەکان و فشار و که مپه ینەکان له  ساڵی 2001/2000 وە، هۆشیاریان لەناو حکومەتی هەرێمدا 
بەرزکردەوە. دامەزراندنی بەڕێوبەرایەتیەکان بۆ بەدواداچوونی توندوتیژی دژ بە ژنان هەنگاوێکی زۆر پۆزەتیڤ 
بوو لەالیەن حکومەتەوە. »بوونی ئه م به ڕێوه به رایه تیانه  پەیامێکی باشە لەالیەن حکومەتەوە بۆ پیاوان پێێان 
ده ڵێ کە حکومەت گرنگی  بە کێشەکانی ئافره ت ده دات. لەهەمان کاتیشدا متمانە له  الی ئافره ت دروست ده کات 
بەڕێوبەرایەتیانە  ئەم  بڵێین  ناتوانین  به اڵم  ده کات.  مافەکانیان  لە  بەرگری  به  جدی  دەبینن حکومەت  کاتێ 
دەتوانن توندوتیژیه کان بنبڕ بکەن یان به  ته واوی پاراستنی ئافره ت دەستەبەر بکەن12٨«. ئەندام پەرلەمانی 
پێشو و سەرۆکی کۆمیتەی مافی ئافره تان له  پەرلەمانی کوردستان به ڕێز خاتوو پەخشان زەنگەنە له م رووه وه  
رایگه یاند کە: »ئەو بێدەنگیەی لەسەر توندوتیژیی پەیوەست بە شەرەف لە رابردوودا هەبوو ئێستا شکاوە، 

مەسەلەکە ئێستا لە سه ر ئاستە بااڵکانی حکومەت و لەناو پەرلەماندا باسدەکرێت«12٩0.

ریفۆرمی یاسای پەیوەندیدار بە توندوتیژی له سه ر بنه مای شەرەف 

 یەکەم کاری حکومه ت له مه ڕ توندوتیژی له سه ر بنه مای شه ڕه ف لەسەر ئاستی یاسا بوو، ئه مه ش له  کاتێکدا 
بوو که  هەرێمی کوردستان له  نێوان ئیدارەی سلێمانی سەر بە ی.ن.ک و ئیدارەی هەولێری سەر بە پ.د.ک دابه ش 
ببوو. لە نیسانی ساڵی 2000 دا ئیدارەی ی.ن.ک بڕیارێکی دەرکرد بە ژمارەی ٥٩ بۆ ریفۆرمکردنی بڕگه ی 1٣0 و 1٣2ی 
یاسای سزای عێراقی ژمارە 111ی ساڵی 1٩٦٩، کە رێگەیان ده دا به  سووککردنی سزای سەپێندراو بەسەر ئەنجامدەرانی 
تاوانی کوشتنەکانی شەرەف1٣1. ئیدارەی پ.د.ک لە حوزەیرانی 2001دا ریفۆرمی یاسایی دەستپێکرد، گرنگترین ریفۆرم 
پەیوەندیان بە بڕگه ی ٣٧٧ و 12٨ و 1٣0 یاسای سزادانی عێراقیەوە هەبوو، هاوتا له گه ل ده رکردنی یاسای ژمارە 1٤ی 

2002 ی پەیوەندیدار بە تاوانەکانی شەرەفه وه 1٣0. 
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لە نیسانی 200٧دا ئەنجومەنی نیشتمانیی کوردستان یاسایەکی لێبوردنی گشتی دەرکرد، یاسای ژمارە٤، و بەگوێرەی 
یاساکە ئەنجامدەرانی هەندێک تاوان لێخۆشبونی رەسمییان بۆ دەردەچێت و ئازاد دەکرێن. ئەوەی گرنگە لەم یاسایەدا 
بەندی ژمارە حه وتە کە دەڵێت لێبوردنەکە » ئەو کەسانە ناگرێتەوە کە تاوانبارن بە ئەنجامدانی کوشتن به  ›هانده ری 

شه ڕه ف‹ )بۆ سڕینه وه ی عار(« 1٣1.
 

هەروەک لە چاپتەری پێشوودا باسمان کرد زۆر یاسای عێراقی هەن رەوایەتی دەده ن به  ملکەچی و بەکەمزانینی ژنان، 
ئه م یاسایانه  پێویستیان بە پێداچوونه وه  و ریفۆرم هەیە. له  ساڵی 200٨دا، دوای چەند ساڵێک وتوێژ لەسەرکردن، 
حکومەتی هەرێمی کوردستان دەستیکرد بە هەموارکردنی هەندێک لە بڕگه کانی یاسای باری کەسیێتی عێراقی ژمارە 1٨٨ی 
ساڵی 1٩٥٩ )به  تایبه تی ئەوەی په یوه ندی به  گۆڕانکاریی له مه ڕ فرەژنیەوە هه بوو(1٣2. ریفۆرمه که  مشتومڕ و ناڕه زایی 

لێکه وته وه .

 کۆکردنەوه ی و تۆمارکردن و پۆلێنکردنی داتاکان

هه روه کو پێشتر باسکرا، وەک وەاڵمدانەوەیەک بۆ زیادبوونی رادده ی توندوتیژیی پەیوەست بە شەرەف لەناوه وه ی 
واڵت و لەناو کوردانی نیشتەجێی هەندەراندا، حکومەتی هەرێمی کوردستان لیژنه ی چاودێریکردنی/به دواداچوونی 
توندوتیژی دژبە ژنانی دامەزراند بۆ گەشەدان بە ستراتیژیه ت و داڕشتنی سیاسه ت بۆ چاره سه رکردنی ئەم »پەتایه «ا 
1٣٤. ئەم هەنگاوە وەاڵمدانەوەی ئەندامە پێشکەوتنخوازەکانی حکومەتی هەرێمی کوردستان بوو بۆ گروپەکانی مافی ژنان 
و که مپه ینکەرانی ناوه وه ی واڵت و نێودەوڵەتی کە چاالکانە سەرقاڵی بەرزکردنەوەی هۆشیاری گشتیی ناوەوە و دەرەوە 
بوون لەسەر کێشەکە. هه ر لە یەکەم کۆبوونەوەی لیژنه ی بااڵدا بوو کە بڕیار له سه ر دامەزراندنی هەر سێ دامه زراوه  
حکومیه که ی ناسراو به   بەڕێوبەرایەتیەکانی بەدواداچوونی توندوتیژی دژبە ژنان لە هەرسێ پارێزگا کوردیەکەدا درا. 
پاشان بەڕێوبەرایەتیەکان لقیان لە شارۆچکە و قەزا و ناحیەکاندا کرده وە. هەر لە دامەزراندنیانەوە، بەڕێوبەرایەتیە 
جیاجیاکان سەرقاڵی کۆکردنەوەی داتا بوون لەسەر توندوتیژی بەرامبەر ژنان لە تۆمارە رەسمیەکانی بنکەکانی پۆلیس 
و دامەزراوە تەندروستیەکان و دادگاکاندا. بەڕێوەبەرایەتیەکان نه ک تەنها داتاکان کۆده کەنەوە و شەش مانگ جارێک 
باڵویان ده کەنەوە، بەڵکو ئه و داتایانه  پۆلێن ده که ن و دابەشیان دەکەن بەپێی سروشتی تاوانەکە لەگەل کورتەیەک 
لەسەر ئاستی خوێنده واریی قوربانی/ رزگاربووه کان و پەیوەندیان بە ئەنجامدەری تاوانەکەوە و هەروەها  شوێنی 
نیشته جێبوونیان. هەروەها به ڕێوه به رایه تیه کان خولی راهێنان و چاالکی بۆ بەرزکردنەوەی ئاستی هۆشیاری لەسەر 
توندوتیژی بەرامەر ژنان ئه نجامده ده ن لەگەڵ راگەیەندنی رۆژنامەوانی لەسەر هه ندێ کەیسی دیاریکراو.  جگه  له مه ش، 

ڕاپۆرتەکانی به ڕێوه به رایه تیه کان هەوڵدەدەن هۆکارەکانی پشت هەر تاوانێک بەکورتی شیبکەنەوە.

وەک پێشتر سەرنج درا، داتای کۆکراوەی بەڕێوبەرایەتیەکان بەگشتی لەسەر توندوتیژی دژبە ژنانە و پۆلێنیان بۆ 
توندوتیژیی پەیوەست بە شەرەف نیە. بەگوێرەی بەڕێوبەری بەڕێوبەرایەتی هەولێر به ڕێز ئاری رەفیق، پۆلێنکردنی 
کەیسەکان بەپێی سروشتی تاوانەکان و هۆکارەکانی پشتیان«پێویستی بە شارەزا و پسپۆڕ هەیە کە بتوانێت هۆکارە 
راستەوخۆ و ناراستەوخۆکانی پشت ئه و توندوتیژیانه  دەستنیشان بکات.  لەبەر ئەوەی داتاکان لە داموده زگای جیاوازەوە 

وەرده گیرێن، بۆیه  ناتوانن هه موو ئه وه ی به ڕێوه به رایه تیه کان داوای ده که ن بخەنە بەردەستمان« 1٣٥.

 ئاگادارکردنەوەی ڕای گشتی

دەسەاڵتداران به  ئاشکرایی دەستیان کرد به  ئاراستەکردنی توندوتیژی بەرامبەر ئافرەتان لەڕێی مشتومڕی میدیاییەوە 
لە  پۆزەتیڤ  زۆر  هەنگاوێکی  و سیمینارەکاندا.  وۆرکشۆپ  و  کۆنفرانس  و هەروەها  رۆژنامەکان  و  تەلەفزیۆن  لە 
ئەجەندای حکومەتی هەرێمی کوردستان بریتی بوو لە تەرخانکردنی پرۆگرامی کەمپه ینێکی یەک هەفتەیی سااڵنە بۆ 
بەرەنگاربوونەوەی توندوتیژی بەرامبەر به  ژنان لە رۆژی جیهانیی بەرەنگاربوونەوەی توندوتیژی دژ به  ژناندا، 2٥ی 
نۆڤێمبه ر. ئه م که مپه ینه  یه ک هه فته ییه  که  ڕێکخراوه کانی ژنان و مافی مرۆڤیش به شداری تێدا ده که ن، کۆمه ڵێک چاالکی 
ده گرێته  خۆی، وه ک گفتوگۆ و چاوپێکه وتنی میدیایی، کۆڕ و سیمینار و ڕێپێوان و خەاڵتی رێزلێنانی ئەوانەی کە چاالک 
بوون لە بەرەنگاربونەوەی توندوتیژی بەرامبەر به  ژنان.  یەکەم خەاڵت بەخشرا بە خاتوو خەندان محەمەد جەزا کە 
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لەسەر بنەمای لێکۆڵینەوەیه کی کۆمەاڵیەتی کتێبێکی لەسەر دیاردەی لەشفرۆشی و بازرگانیکردن بە ئافرەتانەوە لە 
کۆمەڵگەی کوردیدا نووسیوه ، بە هاوکاری لەگەڵ ڕێکخراوی هاوکار ی نێودەوڵەتی1٣٦. له  رۆژی به خشینی خه اڵته که دا، 
سەرۆک وەزیرانی ئه وکات به ڕێز نێچیرڤان بارزانی وتارێکی پڕ تەحەدای ئاراستەی کۆنفرانسی 200٧ کرد، رایگه یاند که  
»ده بێ دان به وه دابنێین كه  زوڵمى زۆر له  ژنان ده كرێ له  ژێر په رده ى ئایین یان داب و نه ریت. بۆیه  هه ستمان كرد كه وا 
هه موو الیه ك له  كۆمه ڵ ئه ركمان له سه ر شانه  بۆ رووبه روو بوونه وه ى ئه و پێشێلكاریانه ى ده رهه ق به  ئافره تان ده كرێت، 
ئه وه ى ئێمه  داواى ده كه ین یه كسانى و دادوه رى و رێزگرتنه  له  مرۆڤ ]...[ هه فته ى به ره نگاربوونه وه ى توندوتیژى 
دژى ژنان هه نگاوێكه  ده ستمان پێكردووه  له  هه رێم چونكه  ده زانین كێشه یه كمان هه یه . ئه و كێشه یه ش چه ندین الیه نى 
هه یه ، الیه نى كولتورى و ئایینى و سیاسى و ته ندروستى و په روه رده یى و كۆمه اڵیه تى. ]...[ ئێمە داوای وازهێنان لە 
دابونەریتەکانمان ناکەین. ئێمە داوای وازهێنان لە ئایین یان کەلەپورمان ناکەین کە سەرچاوەی شانازیمانن. بەاڵم 
دەبێت بزانین کە هەندێک مەسەلەی پەیوەست بە مافەکانی ژنان دەبێت بگۆڕدرێن، و دەبێت ئەمە بەدەست بهێنین و 

پێشکەوتن بەدەست بخەین تاوەکو جێگەیەک بدۆزینەوە لە دنیای مۆدێرندا1٣٦«.

له  ماوه ی ئه م هه فته یه دا، هه فته ی به ره وڕووبوونه وه ی توندوتیژی، هەندێک کەناڵی ته له ڤزیۆنی وەک کوردستان 
تیڤی چەندجارێک لە رۆژێکدا ڕێنماییەکانی بەڕێوەبەرایەتی بەدواداچونی توندوتیژی دژ بە ژنان به  نووسراو و وتراو 
پیشان دەدەن لەگەڵ چەندین ژمارە تەلەفوندا و داوادەکەن ئەوانەی لەژێر مەترسی توندوتیژی دژبە ئافرەتانن پەیوەندیان 
پێوە بکەن. کاربەدەستانی بااڵی حکومی وەک سەرۆک وەزیران و وەزیرە پەیوەندیدارەکان ته ده خول ده که ن و بۆ رای 
گشتی ده دوێن. بەگوێرەی سه ره نجامی لێکۆڵینەوەکەمان، ئەم چاالکیە یەک هەفتەییه  باشترین چاالکیی دەسەاڵتە بۆ 
بەرزکردنەوەی ئاستی هۆشیاری جه ماوه ر. هەرچۆنێک بێت، چاالکوانانی مافی مرۆڤ هیوای ئه وه  دەخوازن که  حکومەت 

پابەند بێت بە پەرەپێدانی ئەمجۆره  پرۆگرامانە و به  شێوه یه کی درێژخایه نیش. 

هه روه ها له  ماوه ی سێ ساڵی رابردوودا، دەسەاڵت لە رێگەی بەڕێوەبەرایەتی بەدواداچوونی توندوتیژیەوە سااڵنه  
کۆنفرانسی رۆژنامەوانی سازده کات بۆ راگه یاندنی ڕاپۆرتەکانیان )که  سه ره تا ساڵی دووجار ده رده چوو، به اڵم دوای 
یه کگرتنه وه ی هه ردوو وه زاره تی ناوخۆ و وه زاره تی ناوخۆ بۆ کاروباری هه رێم له  ساڵی 200٨دا، ساڵێ یه ک ڕاپۆرت 
ده رده چێت و هه ر سێ پارێزگاکه  ده گرێته  خۆی(. ئه م کۆنفرانسه  رۆژنامه وانیانه  بۆ ئاگادارکردنەوەی رای گشتیه  لە 
چاالکیەکانی حکومەت لەسەر مەسەلەکە. دامەزراوەکانی پۆلیس و تەندروستیش ناوبه ناو ژمارەی کەیسە حوکم لەسەر 
دراوەکانی توندوتیژی دژبە ژنان راده گه یه نن و هاوتا له گه ڵ ژمارەی حاڵەتەکانی سووتان یا خۆسووتاندن. لەمەش 
زیاتر، وەازرەتی ئەوقاف و کاروباری ئایینی لە رێگەی کۆرسی راهێنان به  هاوکاری ڕێکخراوه کانی ژنان کاری کردووه  
بۆ هۆشیارکردنه وه ی مه ال و زانایانی ئایینی له مه ڕ ئه م مه سه له یه )بڕوانە بەشی دواتر ده رباره ی رۆڵی زانایانی ئایینی( .

خزمه تگوزاریی یاسایی و پارێزگاری و ڕێنماییکردن

یه کێک له  کاره  گرنگه کانی حکومەتی هەرێمی کوردستان دەستپێشکەری بوو له  دامەزراندنی خانه کانی پاراستنی 
ژنان/ شێلته ر لەگەڵ دامەزراندن و باڵوکردنەوەی 1٤ هێڵی تەلەفۆنی فریاگوزاری تا ژنان بتوانن له  رێگه یانه وه  پەیوەندی 
بە پۆلیسەوە بکەن. هەنوکە سێ شێلته ری حکومی هەن لە سێ پارێزگاکەدا کە لەالیەن وەزارەتی کار و کاروباری 
کۆمەاڵیەتیەوە بەڕێوەدەچن و له  نزیکه وه  لەگەڵ بەڕیوەەبەراتیەکاندا کاردەکەن1٣٨.  شێڵته ره که ی سلێمانی شوێنی 
نیشتەجێی دەستبەجێ و کاتی و پاراستن بۆ ماوەی ٧2 سەعات بۆ ئه و ژنانه  دابین دەکات که  به ره وڕووی مەترسی 
توندوتیژی ده بنه وه ، لە کاتێکدا لە هەولێر و دهۆک بەهۆی نەبوونی شێڵته ری دیکه وه  پەناگاکانی حکومەت بۆ ماوەی 
درێژتر پاراستن بۆ ئەو ژنانەی مەترسی کوشتنیان لەسەرە دابین دەکەن. پەناگاکان ڕێنمایی یاسایی و پشتگیری و 
ناوبژیوانیش پێشکه ش دەکەن. بەشێک لە ڕێنمایی یاسایی بریتیە لە تۆمارکردنی سکااڵ لە حاڵەتەکانی کوشتن کاتێک 

کەس لە خێزانی قوربانیەکە ئامادە نەبێت سکااڵ تۆمار بکات.

پێوه ره کانی چاودێریکردن

لیژنه ی بااڵ بۆ چاودێریکردنی توندوتیژی دژی ژنان سااڵنه  چوار کۆبوونەوەی وەرزی ده بەست بۆ هەڵسەنگاندنی 
ڕێوشوێن و پێوه ره کانی کارکردن. هه روه ها به  پێی بڕیاری لیژنه که ، دەستەیەکی چاودێری لە وەزارەتی مافی مرۆڤ 
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دامەزرێندرا که  پێکهاتبوو لە سەرۆکی بەڕێوبەرایەتیەکان و که سانی هاوپه یوه ند بۆ باسکردنی چاالکیه کانیان و 
ئاراسته کردنی پێداویستیەکان. هەموو وەزیرە پەیوەندیدارەکان و سەرۆکی دەستەکانی  پۆلیس و ئاسایس دەبووایه  
ڕاپۆرت ئاراستەی سەرەک وەزیران بکەن سەبارەت بە کار و چاالکی و ئەو گرفتانه ی به ره وروویان دەبۆوه  و له گه ڵ 

پێداویستیه کانیان. 

هەروەها، له  یه کێک له  کۆبوونه وه کانیدا، لیژنه که  بڕیاریدا کە دەستەیەکی یاسایی پێکبهێنرێت لە پسپۆڕی یاسایی 
و کارمه ندانی دادوه ری بۆ چاودێریکردنی کاری دادگاکان سەبارەت بە توندوتیژی دژبە ژنان و توندوتیژیی پەیوەست بە 
شەرەف. ئەم ده سته یه  دواتر دامەزرێندرا بەاڵم بەهۆی گۆڕانکاری لە  حکومەتدا له  ساڵی200٩  کارەکانی تووشی پچڕان 
هات. شایانی باسه  هه ر له به ر هه مان هۆکار، کۆبوونه وه  وه رزیه کانی لیژنه ی بااڵی چاودێریکردنی توندوتیژی وه ستان 

و به ڵێندراوه  ده زگایه کی دیکه ی حکومی دابمه زرێندرێت. 

ته حه دا/ کەموکوڕیەکانی  حکومەتی هەرێمی کوردستان لە کارکردن لەسه ر بە  توندوتیژیی پەیوەست بە شەرەف
  

سه ره نجامەکانمان ئاماژە بەوە دەدەن کە چاالکیه کانی حکومەتی هەرێمی کوردستان لە ریفۆرمکردنی یاساکان 
و دامەزراندنی به ڕێوه به رایه تیه کان بۆ کارکردن و چاودێریکردنی توندوتیژی دژ بە ژنان و توندوتیژیی پەیوەست 
بە شەرەف و هەروەها دابینکردنی پشتگیری بۆ ئه و ژنانه ی مەترسی کوشتنیان له سه ره  هەنگاوێکە بە ئاراستەیه کی 
دروست. به اڵم ئه و ده ستپێشکه ریانه  کاری جدییان بەدوادا نەهات لە بواری پەروەردە و هۆشیارکردنەوەدا1٣٩. رێگرتن لە 
توندوتیژیی پەیوەست بە شەرەف پێویستی بە ستراتیژیه تی درێژخایه نی رێگیری و سیاسه تێک هه یه  که  ئیراده یه کی 
سیاسی به هێزی له گه ڵ بێت .  ستراتیژیه تی له وجۆره  ده بێ لە دیدگای مافی مرۆڤەوە سەرچاوەبگرێت له گه ڵ پرۆگرامی 
تایبه ت به  یەکسانی و دادپەروەری و مافەکانی مرۆڤ لەناو سه رجه م داموده زگا حکومیه کان و هه روه ها له  ناو گروپه کانی 

کۆمه ڵگه ی مه ده نی، وه کو دادوه ری و پەروەردە و تەندروستی و پۆلیس و میدیا.

هەروەها لێکۆڵینەوەکەمان ئەوەش دەردەخات کە گرفت هەیە لە وردی و دروستی ئەو داتایانەی کۆکراونەتەوە. 
لەکاتێکدا ده زانین کە ته نگوچه ڵه مه  هەیە لە راگرتنی تۆمارەکانی توندوتیژیی پەیوەست بە شەرەفی وه ک کوشتنەکانی 
کە  ده که ین  ئه وه   پێشنیاری  راسپێری  وه کو  و خۆ_ سووتاندن،  وەک سووتان  ناسروشتیەکانی  مردنە  و  شەرەف 
بەڕێوبەرایەتیەکان سەرچاوەی زیاتر بخەنەگەڕ بۆ پێشکەوتن.  جگه  له مه ، ژنانی ناوچە گوندنشین و بێده ره تانەکان 
پەراوێز خراون و پشتگیریی رەسمیی حکومیان پێناگات. دیاره  ئه وه  ئەرکی حکومەتە دڵنیابێت کە خزمەتگوزاریەکان 

ده گه نه  هەموو ناوچەکان، بەتایبەتی ئەوانەی زیاتر به ره وڕووی مەترسی ده بنه وه . 

شێڵته ره کان پێویستیان بە پرۆفێشنالیزم هەیە، بەگوێرەی دۆزی لێكۆڵینەوەکەمان خولی راهێنانی گونجاو و زیاتر 
پێویستە ده رباره ی چۆنیەتی کارکردن لەسەر حاڵەتەکانی توندوتیژیی پەیوەست بە شەرەف. زۆر له  قوربانیەکان بە 
ئێمەیان راگەیاند کە هەندێك جار »وەک کەسێک کە کارێکی خراپم کردبێت مامه ڵه یان لەگەڵ کردووم. هەستی ئه وه یان 
ال دروستکردووم که  تاوانم کردووه  و ده بێ سزابدرێم. تەنانەت وەک ژنێکی خراپ مامه ڵه م لەگەڵ کراوە«1٤0 هیج گومانی 
تێدا نیە کە کردنەوەی خانەکانی پاراستنی ژنان لە هەرێمی کوردستاندا هەنگاوێکی پۆزەتیڤە، ئەمە لە کاتێکدا تا 
ئەم دواییانەش ئه و ئافره تانه ی به ره وڕووی مەترسی کوشتن ده بوونه وه  لە شارەکانی وەک هەولێر، بۆ پاراستنیان 
لە گرتووخانه ی نه وجه وانان دەهێڵدرانەوە. بەگوێرەی بەڕێوەبەرێکی بااڵی یەکێک لە به ڕێوه به رایه تیه  حکومیه کان، 
پەناگاکانی کوردستان »جۆرێکی دیکه ن له  زیندان«. دروستکردنەوەی متمانە و توانای گەڕانەوە بۆ ناو ژیانی ئاسایی 
وەک بەشێک لە پرۆسەی بوژاندنەوە و تێکەڵکردنەوە بە کۆمەڵگە ستراتیژیه تێکی گرنگە و پێویستی بە بیرکردنه وه  و 

کاری زۆرتر هه یه . 

لێرەدا پێویستە ئاماژە بە حاڵەتێکی پۆزەتیڤ بدەین کە جێگای پێزانین و چاولێکردنە. زارا)کە ناوی خۆی نیە( کە 
لە بەشی پێشوودا لەسەر سروشتی توندوتیژیی پەیوەست بە شەرەف که یسه که مان خستەڕوو، پشتگیریی مرۆیی و 
یاسایی بۆ دابینکرا. ئه و پشتیگیریانه  یارمەتیان دا لە دووبارە بنیاتنانەوەی متمانە بەخۆی تا ئەو رادەیەی که  ئەوەندە 
بەهێزبێت بتوانێت کارێک وه ده ست بێنێت لە پەناگاکەی خۆیدا و پەرەبدات بە هەستی بەرپرسیارێتیه کی کۆمەاڵیەتیی 

بەهێز. 
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به  بێ هیچ گومانێک ئەم پەناگایانە پێویستیان بە ستراتیژیه تی ئاسایش و پاراستنی درێژخایه ن هەیە لەگەڵ 
سەرچاوەی دەرامەتی گونجاو بۆ دابینکردنی پرۆگرامی راهێنان و بەرزکردنەوەی ئاستی هۆشیاریی ستافه کانیان، هاوتا 
له گه ڵ خزمه تگوزاری و راهێنانی پیشەیی بۆ قوربانیه کان. لەسەرووی هەموویەوە، پەناگاکان پێویستیان بە ژنانی 
راهێندراو بەشێوەیەکی پرۆفێشنال هەیە بۆ کارکردن لە شێڵته ره کاندا کە هەستیاربن بەرامبەر پێداویستیەکانی ئه و 
ئافره تانه ی که  خراپه یان بەرامبەر کراوه . ستافێکی پرۆفێشنال بەتەنها پاراستنی جەستەیی بۆ ژنان دەستەبەر ناکات، 
بەڵکو هەلی ئەوەشیان بۆ دەرخسێنێت جارێکی دیکه  دوارۆژیان بنیات بنێنەوە. ئەو ژنانەی کە پێویستیان بە پاراستنی 
درێژخایه ن هەیە یان ناتوانن بگەڕێنەوە بۆ ناو خێزان و کۆمەڵگەکەیان، پێویستیان بە پرۆگرامی تایبەتی هەیە وەک 
پرۆگرامی بوژاندنەوە و نیشتەجێکردنی درێژخایه ن و جێگۆڕکێ هاوتا له گه ڵ ده رفه تی کارکردن.  لە هەندێک حاڵەتدا 
ئه و ئافره تانه   پێویستە بگوازرێنه وه  و لە شارێکی دیکه دا نیشتەجێ بکرێنەوە و ناسنامه یان بگۆڕدرێت، ئه مه ش پێویست 
به  ئیجرائاتی ناوگۆڕین  و نهێنیپارێزی دەکات.  هه روه ها، الیەنە پەیوەندیدارەکانی حکومەتی هەرێمی کوردستان 
پێویستیان به  خولی راهێنان هه یه  که  لەسەر بنچینه ی مۆدێلی سەرکەوتوو سازبکرێن له  پێناوی دابینکردنی سیاسه ت و 

کرده ی پارێزگاریکردنی درێژخایه ن و گونجاو.

خاڵە الوازەکانی دەزگاکانی تاوان و یاسایی/ نه بوونی میکانیزمی به کاربردنی یاسا

»دادوەرەکان به  جدی کارناکەن لەسەر ئه و حاله تانه ی پەیوەندیان بە کوشتنی نامووسپه رستیه وه  هه یه ، بەبێ  
فه رمانی دەستگیرکردنیش ئێمە ناتوانین دەست بە لێکۆڵینەوە بکەین و کاربکەین.«

)ئەفسه رێکی پۆلیسی پلەدار(

»ئێمە فەرمانی دەستگیرکردن دەردەکەین و دەینێرین بۆ پۆلیس بەاڵم بنکەکانی پۆلیس بەدواداچوونیان بۆ ناکەن.«
 )دادوەرێکی لێکۆڵینەوە(

 
پۆلیس و دامەزراوە یاساییەکان دوو دامودەزگای زۆر گرنگی حکومین بۆ دابینکردنی فەرمانڕەواییەکی باش و 
پاراستنی هاواڵتیان و زامنکردنی دادوپەروەری لە رێگەی حوکمی یاساوە. سەرەنجامی لێکۆڵینەوەکەمان پیشانی دەدات 
کە له  تاوانه کانی شه ڕه فپارێزیدا پۆلیس و نوێنەرانی یاسا لە کوردستان به نابەدڵی کارده که ن و لۆمەی یەکتری ده کەن 
له سه ر کەموکوڕیی بەدواداچونی شێلگیرانە و الوازیی کاری دادوه ری. ئه نجامی ئه مه ش ئەوەیە که  ژمارەیەک بکوژی 

گومانلێکراوی ژنان هەن ده ستیگیر نه کراون و بە سەربەستی بە کوردستاندا دەگەڕێن. 

 
کەیسی بێگەرد حوسێن ناسراو بە بێگەرد قەاڵتی

بێگەرد حوسێن،تەمەن 2٧ ساڵ، شاعیر و رۆژنامەنوس بوو، دایکێکی سه ڵتیش بوو و دوای ئەوەی لە مێردەکەی جیا 
بوەوە، لەگەڵ کچە تەمەن شەش ساڵەکەیدا لە خانوویەکی کرێ دا دەژیان )بێگه رد لەالیەن مەالیەکەوە مارەی بڕابوو 
و هەروەها تەاڵقەکەشی لە دادگا تۆمار نەکرابوو(. لە 1٨ی نیسانی 200٨دا لە ماڵەکەیدا لە هەولێر لەالیەن مێردەکەی 
پێشوویەوە که وته  به ر هێرشی چەقۆ تا کوشتن. رۆژێک دواتر مێردەکەی پێشووی لەالیەن رۆژنامەی هاواڵتیەوە 
چاوپێکەوتنی لەگەڵدا کرا و بەئاشکرا دانیپێدانا کە ئەو کوشتویەتی لەبەر ئەوەی بێگه رد پەیوەندی لەگەل پیاوێکی تردا 
هه بووە. بە رۆژنامەکەی راگه یاندبوو که  »من بەتەواوەتی تەاڵقم نەدابوو1٤2«. هەتا ئێستا، ئابی ساڵی 2010، ئه و 

پیاوه  ده ستگیر نه کراوه . 

فایلی بێگەرد حوسێن لەالی پۆلیس لە هەولێر دەریدەخات کە ئەو چەند جارێک له  الیه ن مێردەکەیه وه  هه ڕه شه ی 
لێکراوه  و پۆلیسی ئاگادار کردۆتەوە و داوای پارێزگاریکردنی کردووە، به اڵم رووینه داوه . ئه و شه وه ی به ر چوقۆ دراوه  
و کاتێ مێردەکەی چۆتە ناو ماڵەکەی، بێگه رد تەلەفۆنی بۆ پۆلیس کردووە، بەاڵم کاری دەستبەجێ نەکراوه  بۆ 

فریاکه وتنی.
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کەیسی کوردستان عەزیز

کوردستان عەزیز تەمەنی 1٦ سااڵن بوو لە گوندی کۆلکەڕەش ده ژیا لە ناوچەی سکتان. ئه و کچه  پەیوەندی 
خۆشەویستی هەبوو لەگەڵ کوڕێکی لەخۆی بەتەمەنتر، بەاڵم خێزانه که ی نه یانده ویست شووی پێبکات. لە شوباتی 
200٨دا ئه و دوو گەنجە بڕیاری رەدوکەوتنیاندا بەرە و هەولێر و لەوێ لە گەڕەکی تەیراوه  پەیوەندیان بە پۆلیسەوە کرد. 
پۆلیس فایلێکی کرده وە و دەستیکرد بە بەدواداچوونی یاسایی بۆ رەدوکەوتنەکە. کوردستان پشکنینی کچێنی بۆ ده کرێ 
و پشکنینه که  دەریده خات کە »پەردەی کچێنیەکەی ساغە و هیچ ئاسارێکی له واته شی له سه ر نه بووە«. لە ئەنجامدا 
گەڕێندرایه وە بۆ الی خێزانه که  لەبەر ئەوەی دادوەری لێکۆڵینەوە وتبووی »کوردستان عەزیز هیج تاوانێکی جنسی 
ئەنجام نەداوە« . کوردستان گه ڕایه وه  الی خێزانه که ی پاش ئەوەی پۆلیس بەڵێننامەیەکی بۆ زەمانەت کردنی سەالمەتی 
له گه ڵ دایک و باوکی ئیمزاکرد. لە ئێوارەی 1٨ی ئایاری 200٨دا کوردستان عەزیز کوژرا و سێ رۆژ دواتر دایک و باوکی 
مردنی کچەکەیان بە پۆلیس راگەیاند. دایک و باوکه که  هەردووکیان دەستگیر کران و چەند مانگێک لە زیندان مانەوە. 
لە وتەکانیاندا ده ڵێن که  ئێوارەی تاوانەکە لە ماڵ نەبوون، تاوانەکە لەالیەن ئامۆزایه کی کوردستانه وه  کراوە کە دوای 
ئه نجامدانی کاره که  رایکردووه  بۆ دەره وەی واڵت. تیمی لێکۆڵینەوەکە بە یاوه ری دوو پۆلیس چاویان کەوت بە دایک و 
باوکەکە و یەکێک لە مامەکانی کە پێش ئەوەی رازیبن  قسەمان بۆ بکەن تەلەفۆنیان بۆ پێشمەرگەیەکی پلەدار کرد تا 
مۆڵەتی قسەکردنیان بدات. بەاڵم تەلەفونەکەی داخرابوو. دواتر یەکێک لە پۆلیسەکانی یاوه رمان پێی وتین »بەختتان 
هەبوو که  ته له فۆنه که ی داخرابوو، ئه گه رنا به رپرسە چه کداره کە رێگەی بە چاوپێکەوتنەکە نە دەدا«. باوک و مامەکە 
رازی بوون قسەمان بۆ بکەن بەبێ ئامادەبوونی دایکەکە کە لە دەره وەی ژوورەکە مایەوە، هەردوو پیاوەکە بە راشکاوی 

وتیان »شەرەفیان لەکەدار بووە و لەناو کۆمەڵگە حەیایان چووە«.

ئەندامانی تیمەکە داوایان کرد رێگەیان پێبدرێت بە جیا لەگەڵ دایکەکە قسە بکەن و پیاوه کان رازی بوون، بەاڵم بە 
نابەدڵی. دایکەکە زۆر به کوڵ بوو، دەستی کرد بە گریان و چاوی هەر لەسەر دەرگاکە بوو تا دڵنیابێت لەوەی کەس 
گوێ ناگرێت، و بە چرپە وتی مێردەکەی بێتاوانه . هه روه ها وتی که  نازانێت کێ پالنی کوشتنی کچەکەی داڕشتووە. 
لەرێگەی گەڕانەوەماندا بەرەو بنکەی پۆلیس، یەکێک لە ئەفسەرە پۆلیسەکان وتی »بەرپرسە چه کداره که  دەسەاڵتی 

هەیە و پارێزگاری لە ئەنجامدەرانی تاوانەکە دەکات«
فایلی کوردستان عه زیز »بە شێوه یه کی کاتی« داخراوە لەبەرئەوەی تۆمه تباره که  وه کو نادیار نووسراوه . »گەر 

بهێندرێتە بەردەم دادگا، بە بەندی ٤0٦ حوکم دەدرێت لەسەر کوشتنی پیالن بۆ داڕێژراو و به  ئه نقه ست.«  

کوشتنی پیاوێکی تۆمه تبار به  القەکردن

دوابەدوای گەواهینامەی زارا کە بێستونی ئامۆزای و برای براژنەکەی القەی کردووە و سکپڕیەکەشی لەوەوە بووە، 
خێزانەکەی داوایان لە بێستون کرد زارا بخوازێ و هاوسه رگیری لەگەڵ بکات. به اڵم بێستوون رەتیکردۆته وه  و نکۆڵی 
لەوەکردووه  که  زارای القە کردبێت. دواتر هەردوو بنەماڵەکە داوایانکرد کێشەکە بەدانیشتن لەرێگەی ›نامووسانەوە‹ 
چارەسەر بکرێت ›کە بڕیک پارە یان پارچە زەویەکە دەبێت وەک ده ره بوو بدرێتە خێزانی کچەکە‹. به اڵم نەگەیشتنە 

هیچ رێکەوتنێک.

بێستوون لە تشرینی دوەمی ساڵی 200٧دا لەالیەن براکەی زاراوە لە ناوچەی قوشتەپە لە هەولێر تەقەی لێکرا و 
کو ژرا. واباڵوە کە براکه ی زارا به  یاوه ری برا گەورەکەی بێستوون ئه و کاره ی ئه نجامداوه . تا کاتی چاوپێکەوتنەکه مان، 

نۆڤێمبه ری 200٩ ، تۆمه تبار ده ستگیر نه کرابوو.  

ئه م سێ کەیسە تیشک دەخەنە سەر کەموکوڕیەکانی پۆلیس و دەسەاڵتی دادوەری لە به دواداچوون و حوکمدانی 
تاوانەکانی شه ڕه فپارێزی، لەم رووانگانەی خوارەوەدا:

1. شکستیی پۆلیس لە ئه نجامدان و دەستنیشانکردن و جێبەجێکردنی رێوشوێن و پێوه ره کاندا بۆ پاراستنی ژنان، 
هەروەها لە دەستنیشانکردنی تۆمه تبار و ئەنجامدەرانی تاوانەکانی کوشتنی شەرەفپه رستی. لە کەیسی بێگەرد حوسێن 
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دا، هه روەک ڕێکخراوی لێبوردنی نێودەوڵەتی ده ڵێت: »ره نگه  بتوانرابا رێ له و کارەساتە ناخۆشە بگیرێت ئه گەر پۆلیس 
چوست وچاالکانه تر بووایە لە دەستنیشانکردن و جێبەجێکردنی رێوشوێنەکان بۆ دابینکردنی سەالمەتیی بێگه رد1٤٣«.

2. شکستیی دامودەزگاکانی بەدواداچوونی تاوان و یاسا لە پشکنین و لێکۆڵینەوەی دەستبەجێ و تەواوەتی تاوانەکانی 
شەرەفپه رستی و حوکمدانی تاوانباران بە سەربەخۆیی و بێالیه نی.

٣.الوازیی لە میکانیزمەکانی چاودێری و رێوشوێنەکانی بەدواداچوون لەالیەن شێڵته ر و به ڕێوه به رایه تیه کانی 
حکومەتەوە دوای ئەوەی رێگە بۆ گەڕاندنەوەی قوربانیەکە خۆشدەکەن بۆ ناو خێزانه که ی. لە کەیسی کوردستان عەزیز 
دا، ئه گەر کاری بەدواداچوونی توند و دەستبەجێی بۆ بکرایە، ره نگه  کوشتنی ئەو کچە گەنجە رووینه دابا. »لەکاتێکدا 
لە ئیجرائاتی شێلته ره کاندا هاتووە کە دەبێت لە یەکەم شەش مانگی دوای گەڕاندنەوەی قوربانیەکە سەردانی به رده وام 

به  مه به ستی چاودێریکردن ئه نجام بدرێت، لە راستیدا ئەم  ئیجرائاتانه هەموو کات پەیڕەو ناکرێن1٤٣.«

٤. بااڵدەستی هێزی چه کداری کە رەنگە ببێتە هۆی سازشکردنی یاسا و پۆلیس و سەپاندنی ترس و بێدەنگیی زیاتر 
بەسەر هەمو کۆمەڵگەدا بەتایبەتی ژنان )وەک دایکەکە لە کەیسی کوردستان عەزیز دا(.

٥. بەهێزکردنی کۆدەکانی شەرەف لەالیەن داموده زگای دادوەری و نوێنه رانیان لەرێگەی ئه نجامدانی »پشکنینی 
کچێنی« لە ڕێوشوێنە یاساییەکانیان و لە ده رکردنی حوکم و بڕیاره کانیاندا. لە کەیسی کوردستان عەزیز دا مەسەلەی 
کچێنی بۆ دادوه ره که  زۆر گرنگ بووە کە بڕیاری لەسەر ›بێتاوانی‹ و گەڕاندنەوەی قوربانیەکە داوە بۆالی خێزانه که ی.

٦. نەبوونی پرۆگرامی تایبه ت بۆ پاراستنی شایەتحاڵ له  مه سه له ی کوشتنی شه ڕه فپارێزیدا،»ئه گەر حکومەت 
رێوشوێنی بەهێز بۆ پاراستنی ئاسایشی شایەتحاڵه کان بگرێتە بەر، خەڵک لە ناو خێزان و لە کۆمه ڵگه دا زۆرتر 

دێنەپێش و حه قیقه ت دەدرکێنن1٤٥.«

وەک پێشتر باسمان کرد سیستەمی یاسای عێراقی بناغەی یاسایە لە هەرێمی کوردستاندا. سەرەڕای هەندێک ریفۆرم 
لەالیەن ئیدارەی پ.د.ک و ئیداره ی ی.ن.ک لە ساڵی2000_2002 دا بەتایبەتی لە بڕگەکانی 12٨ و 1٣0 و 1٣2 و ٣٧٧ ی 
یاسای سزای عێراقیدا، بەاڵم یاسای عێراقی تا ئێستاش کاری پێده کرێ. شەرەف و پاراستنی شەرەفی  خێزان بەتایبەتی 
تا ئێستاش شوێنێکی بەرچاویان هەیە لە سیستەمی یاسای دادوەریی تاوانی عێراقیدا)سەیری چاپتەری تایبه ت به  
کۆنتێکست و پێگەی یاسا بکە(. لە کاتێکدا هه روه کو به ڕێز دادوەر رزگار محمەد ئەمین ده ڵێ، یاسا ریفۆرمکراوه کان 
هەموو کات جێبەجێ ناکرێن، ئەم یاسایانە نه یانتوانیوه  به  ته واوی ژن بپارێزن1٤٦. دادوەر رزگار محه ممه د ئه مین 
ئاماژەی بە بڕیاری ژمارە ٥٩ ی ی.ن.ک دا و دەڵێت وشەی ›بیانو‹ لە بڕیاره کەدا تەمومژاویە و رێگه  ده دات »پیاو ژنێک 

بکوژێت گەر بە بێشەرەف لە قەڵەمدرابێ، بۆ نمونە بەهۆی لەدەستدانی کچێنیه وه .1٤٧«

وەک کەیسی کوردستان عەزیز دەریده خات، پشکنینی ›پەردەی کچێنی‹ لەو حاڵەتانەدا کە قوربانیی توندوتیژیی 
پەیوەست بە شەرەف شووی نەکردبێت هێشتا پیادە دەکرێت و لە دادگاکاندا پشتی پێدەبەسترێت. »ئاماژەدان بە 
دڕانی پەردەی کچێنی ئەوە دەردەخات کە هێشتا بیانویەک هەیە بۆ رەوایەتیدان بە کوشتن و کەمکردنەوەی حوکمی 
ئەنجامدەری تاوانه که 1٤٧«. جگە لەوەش گۆڕانکارییه  یاساییه که    له  سه ر بنچینه ی بڕیارێک بووه  لەالیەن سکرتێری 
گشتی ی.ن.ک و سەرۆکی  ئێستای عێراق به ڕێز جەالل تاڵەبانی-ه وه  دەرچووە و هێزی یاسایی نیە. »بڕیاری له مجۆره  

بوار بۆ لێکدانەوەی جیاواز دەڕەخسێنێت.1٤٨«

له مانه ش گرنگتر، هەبوونی سیسته مێکی دادوه ریی ناڕه سمی )که  له ناو کورد به  سولحی عه شایری ناسراوه ( هاوتا 
لەگەڵ نەبوونی سیستەمێکی یاسایی یەکگرتوو و به تین لە هەرێمی کوردستاندا)بەشێکی ده گه ڕێته وه  بۆ  هۆکاری پاشماوه ی 
دابەشبوونی ئیداری لەنێوان ی.ن.ک و  پ.د.ک دا( و گەڕانەوەی بەردەوامی چینی دادوه ران بۆ یاسای دارێژراو لە بەغدا که  
ماهیه تی پێگەی یاسایی پەرلەمانی کوردستان پشتگوێ ده خات ، ئه مانه  هه مووی بوونه ته  هۆکار بۆ دواخستنی به کاربردن 
و جێبه جێکردنی یاسا. لەهەمووی گرنگتر، ریفۆرمی یاسایی لە کاتێکدا روویاندا کە هەرێمی کوردستان دابەشکرابوو بۆ 
ئیدارەی ی.ن.ک و پ.د.ک. بۆیه  ئێمه  پشنیاری ئه وه  ده که ین کە هەموو ئەم گۆڕانکارییانه ی له و ماوه یه دا له  بڕگه کانی 
یاسادا روویانداوه  بخرێنه  به رده م په رله مانی یه کگرتووی کوردستان بۆ په سه ندکردن. هەروەها هەموو یاسا پەسەندکراو 
و هەموارکراوەکان بەسەر سه رجه م دادگاکانی هەرێمی کوردستاندا دابه ش بکرێن لەگەڵ فه رمانێک بۆ یه کسه ر به کاربردن 
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و جێبه جێکردنیان. 

لەمەش زیاتر، پێویستە لەسەر دەسەاڵتدارانی هه رێمی کوردستان پەلەبکەن لە گفتوگۆ و پەسەندکردنی پڕۆژه  
یاسای سەبارەت بە توندوتیژی دژ بە ژنان کە لەالیەن کۆمیتەی پاراستنی مافی ئافره تانی پەرلەمانەوە لەگەڵ گروپە 
په رلەمانیەکانی تردا  بە راوێژ و هەماهەنگی لەگەڵ شارەزا و چاالکوانانی مافی ئافرەتدا له  ساڵی 200٨ ئاماده  و 

پێشنیار کراوه . ئەم پڕۆژە یاسایە و پڕۆژه  یاسای خەتەنەکردنی مێینە پێویسته  زوو پەسەند بکرێن. 
دۆزێکی دیکه ی لێکۆڵینەوەکەمان لە چاوپێکەوتنەکانەوە دەریدەخات کە زۆربەی کوشتنی ژن لەم سااڵنەی دوایدا به  
پێی مادده ی٤0٥ و ٤0٦-1  یاسای سزادانی عێراقی حوکمدراون، کە تایبه ته  به  ›کوشتنی به  ئه نقه ست و پیالن بۆ دانراو‹ 
. ئه مه  ده شێ وه کو پێشکه وتنێک سه یر بکرێ، چونکه  بکوژانی ژنان چیتر حوکمی سووکیان به سه ردا نادرێ. تیمی 
لێکۆڵینه وه که  توێژینه وه یان له سه ر سێ که یس له  دادگای دهۆک کردووه  که  تایبه تن به  کوشتنی ژنانه وه  و هه رسێ 
تاوانباره که  به  پێی مادده ی ٤0٥ و ٤0٦-1 حوکمدراون، که  سزای مه رگ و زیندانیی هەتاهه تایی لەخۆدەگرێت بۆ ئەوانەی 

که ده سه لمێندرێ  تاوانبارن. 

لە کەیسی سۆزاندا کە به  چه قۆ کوژرابوو و سەربڕدرابوو، لەکاتێکدا لە خەودابوو، هاوسەرەکەی له  ساڵی 200٧ 
حوکمی زیندانی هەتاهه تایی بەسەردا درا که  لە حوکمی مەرگەوە کەمکراوه ته وه  بەهۆی ئەوەی گەنج بووه . لە کەیسی 
گولیزاردا کە لە ئەیلولی 200٧دا لەالیەن مێردی پێشوویەوە بە گولله  کوژرابوو پاش ئەوەی داوای جیابوونەوەی 
کردبوو، دادگای دهۆک لەساڵی 200٨دا بەگوێرەی مادده ی ٤0٥-1 ی یاسای سزای عێراقی فەرمانی حوکمی مه رگی1٤٩ 
بۆ ئەنجامدەری تاوانه که  دەرکرد. لە کەیسی غەزال دا کە ساڵی 200٩دا لەالیەن بەناو دۆستەکەیەوە خنکێندرابوو »پاش 
ئەوەی پەیوەندی سێکسی لەگەڵ گرتبوو و پەردەی کچێنی دڕاندبوو«، ئەنجامدەری تاوان بەگوێرەی مادده ی ٤0٦-1 ی 

یاسای سزای عێراقی حوکمی مه رگی بەسەردا درا. 

لە کاتێکدا ئەم کەیسانە دەیسەلمێنن کە ئاماژەدان بە هۆکاری شەرەف چیتر وه کو بەرگری دانانرێ لە حاڵەتی کوشتن 
دا، به اڵم بە لەبەرچاوگرتنی ئەو ماددانه ی لەسەرەوە ئاماژەمان پێدان، کۆدی شەرەف به  هۆکارێکی یەکالییکەرەوە 
دادەنرێت لە یاسای دادوەریی تاواندا. لە میانەی سەردانەکانماندا بۆ دادگاکان سەرنجماندا نوێنەرانی دادوه ری ئاماژە 
نادەن بە یاسا ریفۆرمکراوەکانی حکومەتی هەرێمی کوردستان. نزیکەی هەموو ئەو ئەندامانەی چینی دادوه ری کە ئێمە 
چاوپێکەوتنمان لەگەڵ سازداون، بەگوێرەی یاسای سزای عێراقی حوکمەکانی خۆیان دەسەلماند. ئەوجۆرە کردەوانە 
رەوایەتی و دەسەاڵتی حکومەتی هەرێمی کوردستان کەمدەکه نەوە. لێرەوە، پێویست دەکات کە ئەنجومەنی نیشتمانی 
یەکگرتووی کوردستان چاوبخشێنێتەوە بە هەموو یاسا ریفۆرمکراوه کانی سه رده می هەردوو ئیدارەکە لە 2000-2002 دا و 
پەسەندیان بکات. هه روه ها پێویسته  یاسایه کی دیکه ی ئەلتەرنەتیڤ بۆ یاسای سزای عێراقی پێشنیار و هه موار بکرێت. 

٣.٦ یاسای ناڕەسمی/ سولحی عه شایری

یاسای ناڕەسمی که  له  کوردستانی عێراقدا کاری پێده کرێ بریتیه  له  پرۆسه یه کی یاسایی ناحکومی بۆ چارەسەرکردنی 
کێشەکان و له  ده ره وه ی سیسته می یاسای ره سمی ده وڵه ت کارده کات1٥0. لە کوردستانی عێراق سیستەمی یاسایی 
ناڕەسمی پێی دەوترێت ›سولحی عەشایری‹ کە رێوشوێنێکی خێڵەکیە بۆ وەدیهێنانی چارەسەر لەنێوان ئه و خێزان و 
گروپانه ی که  کێشەیان ده که وێته  نێوانه وه 1٥1. بەشێوەیەکی باو، سولحی عەشایەری لە رێگەی دەستێوەردان )ته ده خول( 
ی سەرەک عه شیره ت و خێل و  مه ال و ریشسپیانی کۆمەڵگەوە، کە بە گشتی پیاون، به ڕێوه ده چێت بۆ چارەسەرکردنی 
کێشه ی موڵک و ئافره ت و زەویوزار. توندوتیژیی پەیوەست بە شەرەف و کوشتنی شه ڕه فپه رستی یەکێک لەو کێشە 

جدیانەن که  لەناو ئەم بازنەیەدا مشاوه ره ی لەسەر دەکرێت و پالنی بۆ دادەڕێژرێت1٥2.
›سولحی عەشایری‹  لەسەر ئاستی هەردوو پارتی سیاسیی فەرمانڕەوا له  کوردستان پ.د.ک و ی.ن.ک، لە 
رێگەی مەکتەبێکه وه  که  لە الیەن سەرکردایه تیی حزبه کانه وه  ده ستنیشانکراوه   و به مه کته بی  کۆمەاڵیەتی ناسراوه  
جێبه جێده کرێت.  مه کته بی کۆمەاڵیەتی لەالیەن حیزبەوە دەسەاڵتی پێدراوە کە گوێبیستی کێشەکان بێت و حوکمیان 

لەسەر بدات و سزا و چارەسەریش/سولح دابین بکات.

جگه  له مه ، سەرەنجامی لێکۆڵینەوەکەمان دەریدەخات کە لە کوردستانی عێراقی هاوچەرخدا ›سولحی عەشایری‹ 
یاخود ناوبژیوانی سەبارەت بە توندوتیژیی پەیوەست بە شەرەف لە الیەن پۆلیس و دامودەزگاکانی دیکه ی هه رێم 
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و بەڕێوبەرایەتیەکانی بەدواداچوونی توندوتیژی دژبە ژنان و ڕێکخراوه کانیشه وه  بەکاردێت. بەڕێوبەری پێشووی 
بەڕێوبەرایەتیی بەدواداچوونی توندوتیژی دژبە ژنان بەڕێز نەریمان عەبدوڵال قادر له م رووه وه  پێی وتین کە »لە 
هەندێک حالەتدا ئەمە چارەسەرێکی زۆر کاریگەرترە و یارمەتی ده دات رێگه  لە تەشەنەسەندنی کێشه که  و هەندێک جار 
خوێنرشتنی زیاتر بگرێت1٥٤«.  بەڕێز نەریمان قادر دانیپێدانا کە ئەم پرۆسەیە سیستەمی یاسایی رەسمی ده وڵه ت الواز 

دەکات، بەاڵم رەگێکی قووڵی هەیە لەناو سره کتور و دابونەریتەکان و سیاسەتی کۆمەڵگەی کوردیدا.
چاوپێکەوتنەکانمان پیشانی دەدەن کە لە هەندێك حاڵەتدا قوربانیەکان داوای ›سولحی عەشایری‹ دەکەن و لەو 
باوەڕەدان که  ئەوە تاکە رێگەیە بۆ دابینکردنی سەالمەتییان. ژنێکی هاوسه ردار کە تۆمەتبار کرابوو به  »خیانه تی زه وجی« 
و لە شێلته رێکی ژناندا دەژیا، بە تیمی لێکۆڵینەوەکەی وت: »ناتوانم متمانە بە خێزان و خزمەکانم بکەم؛ تەنانەت ئه گەر 
بەڵێنیش بدەن کە ئازارم پێناگەیەنن، من ده زانم هەر دەمکوژن. مامه کانم ئێگجار تووڕەن؛ یەکێکیان بە باوکمی گوتبوو 
ئه گەر کچەکەت بهێنیه  ماڵه وه  ئه وه  تۆشی لەگەڵ دەکوژین... تاکە چارەسەر ئه وه یه  که  پیاوانی عەشیره ت ته ده خول 
بکه ن و سولحی عه شایری بکه ن.« )چاوپێکەوتنەکە لە پەناگایەکدا ئەنجامدراوە، ناو و شوێن پارێزراون، ئایاری2010(.

سه ره ری ئه مانه ، یاسای ناڕەسمی/سولحی عه شایری لەگەڵ پرەنسیپی یەکسانیی سه رجه م هاواڵتیان لەبەردەم 
پابەندبوون بە مافە گەردوونیەکانی  یاسادا یه کناگرێته وه ، ئه و پره نسیپه ی کە یەکێکە لە کۆڵەکە سەرەکیەکانی 
مرۆڤەوە1٥٤. سولحی عه شایری لە زۆربەی کاتەکاندا جیاکاری جێندەری و نایەکسانی پتەو دەکات و بە ئاسانیش دەبێتە 
هۆی پێشێڵکردنی مافه کانی ژن. بۆ نمونە لە حاڵەتەکانی القەکردندا، ژنی القەکراو ناچار دەکرێت کە لەگەڵ پیاوه  
پەالماردەرەکەدا هاوسەرگیری بکات بەو مەبەستەی که  پەیوەندیی نێوان خێزانەکان یاخود خێڵەکان پتەو بکات1٥٥. له گه ڵ 
هه موو ئه مانه شدا، نابێت ئه وه  پشتگوێ بخرێت کە رێوشوێنه  ناڕەسمیەکانی یاسا به وه  ناسراون که  ده توانن ژیانی 

قوربانیان بپارێزن. 

بوونی سیستەمی هاوتەریبی په یڕه وکردنی رێسا و سولح گێره وکێشه ی گەورە دەخەنە بەردەم دەسەاڵت لە کوردستاندا. 
لە کاتێکدا حکومەت پشتگیریی خۆی بۆ پرەنسیپەکانی مافی مرۆڤ رادەگەیەنێت، ناچارە دان بە راستیەکاندا بنێت  لە 
سەر ئەرزی واقیعدا که  سەنتەری دەسەاڵتی نامەرکەزی هەن لەناو کۆمەڵگەدا هەڵدەستن بە پرۆسەی ناڕەسمی و 
کاریگەرییان  لە سەر هەڵوێست و ره فتاری خه ڵک  لە کاریگه ریی یاسای رەسمی گەورەتره. لەگەڵ ئەوەشدا، ئەوە 
ئەرکی حکومەتە »کە دەسەاڵتی قەزایی هه یه  و دەتوانێت یاسای تاوان و په یڕه وه کان جێبه جێ بکات«1٥٦ بەبێ جیاکاری 

زەمانەتی پاراستنی مافی هاواڵتیان بکات و لە رێگەی یاسای ره سمی و داڕێژراوه وه  دادپەروەری دابین بکات.

دیاره  حکومەتی هه رێمی کوردستان لە کۆنتێکستی ئینتیقالیدا کاردەکات. به اڵم ئه گەر بیه وێ حوکمی یاسا بااڵدەست 
بێت، ئه وه  ده بێ پابەندیەکی روون و ئاشکرای هەبێت بۆ ملکه چکردنی داموده زگا ناڕەسمیەکان و سه پاندنی یاسای 
ده وڵه ت/نه ته وه . لە پتەوکردنی رۆڵی یاسادا، پێویستە دان به وه دا بهێنرێت کە دادوەر و پۆلیس کاتێک بەدواداچوون 
بۆ تاوانەکانی شەرەف دەکەن هەندێک جار دەکەونە ژێر مه ترسی هەڕەشەوە. لەگەڵ ئەوەشدا، ئامانجی ئه و قۆناغه  
ئینتیقالیه  دەبێت ریفۆرمکردنی هەموو ئەو مادده  یاساییانە بێت کە ملکه چی و پەراوێزخستنی ژن بەرجەستە دەکەن، 
هه روه ها ببێتە هۆی ئه وه ی که  هه موو الیه نه کان له  هه موو ئاستێکی کۆمه ڵگادا سه ر بۆ یاسا ده نه وێنن و یاساش به  بێ 

ته ده خوالتی سیاسی و چه کداری و سه ربه خۆیانه  جێبه جێبکرێت. 

٤.٦ ڕۆڵی میدیا

میدیا لە کوردستان وەک له  هەموو جێگەیەکی تر هۆکاری به هێز و کاریگەری ناو کۆمەڵگەیه . که ناله کانی راگه یاندن ، 
جا رۆژنامە و تەلەفزیۆن و رادیۆ بن یاخود سەکۆکانی ئینتەرنێت، زانیاری به  خه ڵک ده گه یه نن و دێبات و راڤه کاری 
لێکدانه وه  دروست ده که ن. ئه م زانیاری و دێبات و لێکدانه وانه  له  به رامبه ردا رۆڵێکی کاریگەر دەگێڕن لە پرۆسەی 

فه رمانڕه وایکردن و دروستبوونی ئایدۆلۆژیا و کولتور و پرۆسه ی بڕیاردان لەسەر هه موو ئاستێکی کۆمەڵگەدا.

لە ڕووی مێژوییەوە که ناله کانی ڕاگەیاندن لە کوردستان) که  تا ئەم سااڵنەی دوایش بەشێوەیەکی سەرەکی بریتی 
بوون له  رۆژنامە(، له  ناو پارتە سیاسیەکان له دایکبوون و وەک هۆکاری گواستنەوەی ئەجەندای حیزبەکان کاریان 
کردووە. جگە لە ڕاگەیاندنی ژنان، تا ئه م دواییه  فەزایەکی میدیایی زۆر بچوک تەرخان کرابوو بۆ  باس و راڤه کردنی 

مەسەلە کۆمەاڵیەتی و جێندەریەکان؛ تا ساڵی 1٩٩٧ تاکە رۆژنامەی تەرخانکراو بۆ کێشەکانی ئافرەت بە گشتی و 
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توندوتیژیی پەیوەست بە شەرەف بەتایبەتی رۆژنامەی مانگانەی یەکسانی بوو کە ڕێکخراوی سەربەخۆی ئافره تان 
خاوەنداریێتی دەکرد1٥٧. لە ساڵی 1٩٩٧ و 1٩٩٨ دا دوو رۆژنامەی دیکه ی ژنان سه ریانهه ڵدا، رۆژنامەی ئایندە کە لەالیەن 
ڕێکخراوی خوشکانی یەکگرتووی ئیسالمی خاوەنداریێتی دەکرا و بە کوردی و عەرەبی باڵودەکرێته وه ، له گه ڵ رۆژنامەی 
ژیانەوە کە لەالیەن یەکێتی ژنانی کوردستانەوە خاوەنداریێتی دەکرێت. ئەمڕۆکە زۆر رۆژنامەی ئافرەتان له  مه یدانه که دا 
هەن، وەک رۆژنامەی مانگانەی خاتووزین، رێوان که  دوو مانگ جارێک ده رده چێت، شاوشکا که  دوو مانگ جارێک 

ده رده چێت، وێ که  مانگانه یه  له گه ڵ وارڤین که  دوو مانگ جارێک ده رده چێت.
ژمارەیەک  لەگەڵ  کردووه ،  ئافرەتانمان  باڵوکراوەکانی  هەموو  چاودێری  ئێمه   لێکۆڵینەوەکەماندا،  ماوه ی  لە 
رۆژنامەی ›سەربەخۆ‹ و ›ئەهلی‹ و حیزبیش، وەک رۆژنامەی رۆژانەی ئاسۆ )که  به  پێی ڕاپۆرته کان سه ر به  سه رۆک 
وه زیر به ڕێز بەرهەم ساڵح-ه (، رۆژنامەی سەربەخۆی ئاوێنە، رۆژنامەی هەفتانەی چاودێر)لەالیەن ئەندامی مەکتەبی 
سیاسی ی.ن.ک مەال بەختیاره وه  خاوەنداری دەکرێت(، رۆژنامه ی سه ربه خۆی هاواڵتی که  هه فته ی دووجار ده رده چێ، 
رۆژنامه ی  ی.ن.ک(،  نوێ)ئۆرگانی  کوردستانی  رۆژانه ی  رۆژنامه ی  پ.د.ک(،  خەبات)ئۆرگانی  رۆژانه ی  رۆژنامه ی 
»سه ربه خۆی« رووداو که  هه فته ی جارێک ده رده چی، رۆژنامە )ئۆرگانی بزوتنەوەی گۆڕان(، هه فته نامه ی یەکگرتوو 
)ئۆرگانی یەکگرتووی ئیسالمی کوردستان(1٥٨. لەگەڵ ئه مانه دا، چاودێری هەندێک پرۆگرامی ساتەالیت و رادیۆکانمان 
کردووه،  بەتایبەتی لە ماوه ی که مپه ینی هه فته ی به ره وڕووبوونه وه ی توندوتیژی دژبە ژنان)لە 2٥ی تشرینی یەکەم بۆ 
2ی کانوونی یەکەمی 200٨ و 200٩ دا(. ئه و که ناالنه  بریتی بوون له  کوردستان تی ڤی )پ.د.ک( و کوردسات )ی.ن.ک( و 
سپێدە)یەکگرتووی ئیسالمی کوردستان( و زاگرۆس )کە لەالیەن پ.د.ک خاوەنداری دەکرێت( و رادیۆی نەوا)»سەربەخۆ«( 
و رادیۆی خاتووزین )ڕێکخراوی خاتووزین(. لە هەمان کاتدا چاودێری هه ندێک له  سایتە کوردیەکانمان کردووه ، وەک 
سایتی دەنگەکان، کوردستان نێت، پەیامنێر، پی. یو.کەی میدیا و سایتی سبەی. ئامانجمان له م پرۆسه یه  ئەوەبوو 
بزانین میدیا چۆن مامه ڵه  له گه ڵ توندوتیژیی پەیوەست بە شەرەف و کوشتنەکانی شەرەف ده کات و چۆن ئاراستەی 
دەکات، ئایا له  رووی زمان و تۆنی پەخشکردنەکە به الی پەسەندکردن یان سەرکۆنەکردندا ده شکێته وه ، تێڕوانینی 
میدیا چۆنه  له سه ر لە چۆنیەتی وەرگرتنی رەخنە له  ئایین و کولتور و سیاسه تی کوردیدا، ئایا سەربەستانەیە یان 
بە کۆتوبەند. که شوهه وای میدیا  بابه تێکی  گه وره  و ئاڵۆز و کێشه ئامێزه  و قسه ی زۆر هه ڵده گرێ. به داخه وه ، ئێمە 
له م ڕاپۆرته دا ته نها ده توانین ئه وه ی په یوه ندی به  باسه که مانه وه  هه یه  زۆر کورت بکه ینه وه  و سەرەنجامەکانمان لەم 

خااڵنەی خوارەوەدا ده خه ینه ڕوو:
  

 میدیای ژنان 

1. که ناله کانی ڕاگەیاندنی ژنان بەرامبەر قۆرخکاری چەندین ساڵه ی ئه و کەناله  میدیاییانه  وه ستانه وه  که  پیاو 
تیایاندا زاڵ و بااڵده سته . توندوتیژیی پەیوەست بە شەرەف و کوشتنەکانی شەرەفپه رستی و خۆسووتاندن بۆ یەکەمجار 
لەالیەن رۆژنامەکانی ژنانەوە باڵوکرانەوە، بەتایبەتی ئەو رۆژنامانەی سەربەخۆ بوون لە حیزبەکان. ئەمە یارمەتیدەر 
بوو لە شکاندنی بێدەنگی لەبه رامبه ر تاوانەکانی شەرەف و ڕێکخراوه کانی مافی ژنان ئازایەتی و بوێرییان تێدا نواند. 

بەاڵم هێشتا زۆر کار ماوە بکرێت.

2. پێویسته  بوترێت که  جگە لە گۆڤارەکانی وارڤین و شاوشکا، باڵوکراوەکانی ژنان سەر بە ڕێکخراوەکانی ژنانن 
کە هەموویان بێالیەن نین له  پابه ندیان به  پارتە سیاسیەکانه وه . هەریەک لەم باڵوکراوانە وه کو ئۆرگانی ئەو گروپه  
داده نرێت که  ده ریده کات، بۆیه  ئەولەویەت دەدات بە چاالکیەکانی ڕێکخراوه که  و‹ ئایدۆلۆژیاکەی‹. بەاڵم، هه موویان 
بەشداریەکی پۆزەتیڤیان هەیە و مەسەلە گشتیەکانی پەیوەست بە ژنان و ئه زموونی ژن له مه ڕ توندوتیژی باڵودەکەنەوە.

٣. سەرەنجامەکانمان دەریدەخەن کە ستافی باڵوکراوەکانی ژنان هەموو کات خەڵکی شارەزا و پسپۆڕی میدیایی نین 
و پەیامنێرەکانیان تایبەتمەند نین لە مەسەلەکانی جێندەر و توندوتیژیی پەیوەست بە شەرەف دا.

٤. ئەو مەسەالنەی پەیوەستن بە ژنانه وه  و له م باڵوکراوانه دا گرنگیان پێده درێ زۆر بواری بەرفراوان دەگرنەوە، 
وەک بواری تەندروستی ژنان، پەروەردەی خێزانی و سێکسی، و رەخنەگرتن لە ستاتو/پێگه ی یاسایی ژنان و هەروەها 
زیانبەخشەکانی وەک قسەوقسەلۆک و  و کرده وه   کۆمه اڵیه تیه   تاوان، مەسەلە سیاسیەکان،  و  قەزایی  پراکتیکی 
هاوسەرگیری عه شایریانه ی وه کو هاوسه رگیری به زۆر و بڕیار له سه ردراو و له  ته مه نی منداڵی گه وره  به  بچوک لە 
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کوردستان. لە ماوەی هەڵبژاردنە پەرلەمانی و سەرۆکایەتیەکەی  کوردستاندا لە حوزەیرانی 200٩دا، بۆ نمونە، هه ندێ 
له  باڵوکراوەکانی ژنان چەند الپەڕەیەکیان بۆ هەڵبژاردنەکان تەرخان کردبوو،  وەک مەسەلەی کۆتا بۆ نوێنەرایەتیی 
ژنان لە پەرلەمان دا و بەشداریکردنی ژنان لە پرۆسەی هەڵبژاردن و پرۆفایلی کاندیدە ژنەکان. لە ناو ئه م باڵوکراوانه دا 
جێگەیەکی باش ته رخانکراوه  به  توندوتیژی دژبە ژنان و توندوتیژیی پەیوەست بە شەرەف، بەتایبەتی لە هەندێک 
بۆنەی تایبەتی وەک رۆژی جیهانیی بۆ بەرەنگاربونەوەی توندوتیژی بەرامبەر ژنان و که مپه ینە یەک هەفتەییەکە.  
لەکاتێکدا داوادەکرێت ژنان« لەبەرامبەر توندوتیژیدا گروپی فشار دروست بکەن1٥٩«، هەندێك لەم باڵوکراوانە جەخت 
دەکەنەوە لەسەر پێویستیی پڕۆگرامەکانی بەرزکردنەوەی ئاستی هۆشیاری لەناو پیاواندا و رۆڵی کاریگەری زیاتری 

پەرلەمان و حکومەت لە بەرەنگاربوونەوەی توندوتیژی دژ بە ئافرەتاندا.

٥. رۆژنامە و گۆڤارەکانی ژنان دەتوانرێ وەک ئەرشیفێکی گرنگ بەکاربهێنرێن، چونکه  تازەترین هه واڵی )به  
پێی توانایان له  ده ستخستنی( تایبه ت به  توندوتیژی دژی ژنان باڵوده که نه وه ، چاالکیی ڕێکخراوەکانیان سەبارەت 
بە توندوتیژی دژ بە ژنان تۆمار ده که ن و راگه یاندنه  رۆژنامه وانیه کانی به ڕێوه به رایه تیه کان ڕاپۆرت ده که ن و ڕاپۆرتە 

جیهانیەکان لەسەر بارودۆخی ژنانی کوردستان و هەندەران باڵوده کەنەوە.

٦. به اڵم کەیسەکان زۆرجار، هه روه ک له  میدیای سه ره کیشدا به دی ده کرێ، بە ناپرۆفێشنالی باڵودەکرێنەوە و له  
حاله تی ڕاپۆرتکردنی هه واڵ و ڕاپۆرتی جیهانیدا، ئاماژەدان بە سەرچاوەکە زۆرجار نادیارە1٦0. باڵوکراوەکان  زۆربەی 
جار بەرەوڕووی بیروباوەڕی باوی تایبه ت به  کۆدی ئه خالق و رەوشت و ›ره فتاری دروست‹ ی ژنان نابنەوە. هه روه ک 
له  میدیای سه ره کیشدا باوه ، کەموکوڕی هەیە لە راڤەکردن و لێکۆڵینەوەی پرۆفێشنال دا کە رەنگە ببێتە هۆی ڕاپۆرتی 
نادروست. ره نگه  ڕاپۆرتەکانیان ده رباره ی توندوتیژی دژبە شەرەف هەندێک تەفاسیل بپەڕێنن و که مته رخه م بن له  

لێکدانه وه  و راڤەکردنی پاشخانە کۆمەاڵیەتی و کولتوریەکاندا.

٧. ئەمە دەبێتە هۆی نەبوونی قووڵبوونه وه  و وردبینی له  راڤەکردندا. وارڤین و رێوان و بەڕادەیەکی کەمتریش 
ژیانەوە لەدەرەوەی ئەم تێڕوانینەن و هەوڵدەدەن کە  ئەم سنوربەندیانە تێپەڕێنن، بەاڵم ئه وانیش هه موو کات ئاسایی 

نین )بڕوانە خشتەکەی خوارەوە( .
 

چه ند نمونەیه ک له  لێکۆڵینه وه ی میدیایی

لێرەدا سێ نمونەی ڕاپۆرته  هه واڵ دەخەینە روو که  تیشک دەخەنە سەر کەموکوڕیی له  نووسین و بەدواداچوونی 
پرۆفێشناالنه دا. رێوان و ژیانەوە و وارڤین سێ باڵوکراوەی زۆر باشن، بەاڵم ئەمجۆرە ڕاپۆرتانە ژمارەیەک گرفت 

دەردەخەن

      ڕاپۆرتی 1 : هه ورین به  ده ستی براکانی کوژرا
1ل ،200٩ یزوم هت ی1٦ ناوێر       

هه ورین که  پێشتر له  یه کێک له ڕێکخراوه کانی ژنان داڵده درابوو پاش گه ڕانه وه ی بۆ ماڵی خۆیان به  ده ستی براکانی 
کوژرا.

هه ورین به  هۆی کێشه یه کی کۆمه اڵیه تییه وه  ماوه ی چه ند مانگێک له  سه نته ری )ئاسوده ( له  سلێمانی ده مێنێته وه و 
دوای ئه وه ی له سه ر داوای خۆی ده گه ڕێته وه  ماڵی خۆیان براکانی دوای ئه شكه نجه دانی ده یکوژن.

هه ورینی ته مه ن )2٥( ساڵ له الیه ن براکانییه وه  باش ئه شکه نجه دان کوژراو بکوژه کانیشی هه اڵتن.
سه رچاوه یه کی ئاگادار له  رووداوه که  وتی »هه ورین ماوه یه ک به  هۆی کێشه یه کی کۆمه اڵیه تییه وه  له  سه نته ری 
ئاسوده  مابووه وه  له وێ له سه ر خواستی خۆی گه ڕابووه وه و له  الیه ن بنکه ی پۆلیسیشه وه  چه ند رۆژێک داڵده درابوو، 
به اڵم ئه و سور بوو له سه ر گه ڕانه وه  بۆ ماڵه وه و هه ر به  گه ڕانه وه ی کاره ساته که  روویدا« وتیشی »یه کێک له  بکوژه کانی 
هه ورین براکه یه تی که  له  به ریتانیاوه  بۆ ئه و مه به سته  هاتبووه وه  بکوژه کان هه ورینیان به  پانکه یه که وه  هه ڵواسیوه  تا 

گیانی له  ده ستداوه «.
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سەرنج لەسەر ئه م ڕاپۆرتە هه واڵه ی رێوان

ڕاپۆرته که  هیچ بەروارێک به رده ست ناخات لەسەر رۆژی کوشتنەکە و پێمان ناڵێ ئایا  پۆلیس دەستی بە لێکۆڵینەوە 
کردووه  لەم تاوانەدا یان نه ء. به کارهێنانی زاراوه ی ›کێشەی کۆمەاڵیەتی‹ ناڕۆشنه  و یارمه تیده ر نیه  بۆ  تێگه یشتن. 
ڕاپۆرتەکە دەبووایه  بڵێت گومان هه یه  یا ده وترێ که  براکانی تاوانەکەیان ئەنجامداوە، چونکه  تا کاتی دادگاییکردن و 

جگه  له  دادگا ناکرێ که س تاوانبار بکرێ. هه روه ها نەدەبوو ناوی قوربانیەکە ئاشکرا بکرێت. 
لەم ڕاپۆرتەوە  ناتوانرێ به  شێوه یه کی سەربەخۆ به دواداچوون بکرێت بۆ سه لماندنی دروستیی هه واڵه که . ئەمجۆرە 
نووسینە که  داتای ورد و سه لمێندراو نادات به  ده سته وه ، الوازه . مێتۆدی چاودێریکردنی تیمه که مان ده ریده خات که  

لەڕێی فایلی سكااڵکردنه وه  بەدواداچوونی میدیایی بۆ کەیسەکە نه کراوه .

ڕاپۆرتی 2:  %٩٩ ی ئەو پیاوانەی کە توندوتیژیان دژبە ژنان ئەنجامداوە دەستگیر کراون.
ژیانەوە، گەرمیان 10/1٨/200٩

بە پێی ئامارێکی ره سمی بەڕێوبەرایەتی بەدواداچونی توندوتیژی دژبە ژنان له  گەرمیان ، %٩٩ی ئەو پیاوانەی 
بەڕێوەبەرێتی  به ڕێوه به ری  محەمەد  عەدنان  رائید  سەرۆکی  کراون.  دەستگیر  کردووە  ژنان  به رامبه ر  توندوتیژیان 
بەدواداچونی توندوتیژی دژی ژنان له  گه رمیان بە ژیانەوەی راگه یاند: »ئێمە کار دەکەین بۆ ژنان و کەمکردنەوەی 
توندوتیژی که  دژیان ده کرێت. بۆ ئەو مەبەستە ژنی زۆر سەردانمان دەکەن و کاری باشیان بۆ ده که ین«، ناوبراو 
رونیشی کردووە کە« لە سنوره که مان ٩٩%ی ئەو پیاوانەی توندوتیژیان دژی ژنان کردووه  دەستگیرکراون و ئیجرائاتیان 
لەگەڵ کراوه »رائید عه دنان وتیشی« ئێستا ژنان هۆشیاریان زیادی کردووه ، بۆیه ، سەردانمان دەکەن و باس له  

کێشه کانیان دەکەن«.

سەرنج لەسەر ڕاپۆرتەکەی ژیانەوە

ڕاپۆرتەکە قسەکانی بەڕێوبەری بەدواداچوونی توندوتیژی دژبە ژنان وەک حەقیقەتی موتلەق وەردەگرێت. هیچ 
بەدواداچوونێک لەالیەن رۆژنامه که وه  نەکراوە بۆ سەلماندنی ئەو ڕاگەیاندنانە، ئاماژە بە هیچ دۆکومێنتێکی یاسایی یان 
پۆلیس نەکراوە بۆ سەلماندنی قسەکانی بەڕێوەبەرەکە و هیچ رایەکی ئه لته رنه تیڤ پێشکه ش نه کراوه  بۆ به ڕێژه ییکردنی 
قسه کانی ئه و. گومانی تێدا نیە کە ئەمجۆرە ڕاپۆرتانە ئەو بۆچوون و تێگه یشتنه  پتەو ناکەن کە ئەو رۆژنامانە پەرۆشین 
و  له  زۆر رووه وه  مێژوویەکی شایستەی رێزلێنانیان هەیە لە بەرزکردنەوەی رادەی هۆشیاری ده رباره ی مافی ژن 
بەگشتی و توندوتیژیی پەیوەست بە شەرەف بەتایبەتی. به اڵم گرنگ و پێویستە کە لەسەر ئەو مەسەلە هەستیارانە 

ڕاپۆرتی بەبەڵگە و ورد و دروست  بەرهەم بهێدرێن.

     ڕاپۆرتی٣ :  لەسەر هێلکەو ڕۆنێک کچێک و هاوسه ره که ی کوشت
     لەالیەن وارڤین- ه وه  نووسراوه ، چوارشه ممه ، 1٥ی ئەیلولی 200٩

وارڤین: پۆلیسی ئەمریكا باڵویكردەوە، هاوواڵتییەكی ئەمریكی لەسەر شێوازی سووركردنەوەی هێلكە و رۆن، كچێك 
و هاوسەرەكەی و سێ دراوسێی خۆی كوشت.

بە گوێرەی گوتەی شاهێد حاڵەكانی ئەو رووداوە، ئەو ئەمریكییە لەو هێلكە و رۆنە رازی نەبووە كە هاوسەرەكی 
بۆی  ئامادە كردووە و هەربۆیە بە چەكی راوكردن كەوتووەتە تەقەكردن لە هاوسەرەكەی و كچەكەی.

پۆلیس هەواڵی كوژرانی هاوسەری ئەو پیاوە و كچەكەی و سێ كەس لە دراوسێكانی پشتڕاستكردەوە و ئاماژەی بۆ 
ئەوەشكرد، ئەو پیاوە دواتر خۆی كوشتووە.

رووداوەكە لە نزیك شاری جاكسۆنی سەر بە ویالیەتی كنتاكی ئەمریكا روویداوە. و پیاوەكە تەمەنی ٤٧ ساڵە.

     سەرنج لەسەر ڕاپۆرتەکەی وارڤین

)ئەم ڕاپۆرتە لەسەر رووداوێکە کە لە کوردستان رووینه داوه (. وارڤین ناوی سەرچاوەکە نادات یان ئاماژە بە هیچ 
سەرچاوەیەک نادرێت. له به رئه وه ی لەسەره وەی ڕاپۆرتەکە نووسراوه  »نووسینی وارڤین«، ئه وه  وه ها ده بینرێ که  
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وارڤین ڕاپۆرتەکە به  هی خۆی ده زانێت. هەرچەندە بە خوێندنەوەی ڕاپۆرتەکە دا دەزاندرێت کە لە سەرچاوەیەکی 
دەرەکی وەرگیراوە. خوێنەر پێی ناوترێت ئایا ئەمە وەرگێڕانه  یان لە ڕاپۆرتێکی درێژ ترەوە وەرگیراوه . لە کەشێکی 
میدیایی تەندروستدا ئه مجۆره  ره فتاره  له وانه یه  به ره وڕووی ته حه دای یاسایی بێته وه  و پرسیاریش له سه ر پرۆفێشنالی 
و متمانەپێکردن ده وروژێنێ. سەردێری هەواڵەکە دەشێ وەک هەوڵێک ببینرێت بۆ نابووتکردنی حاڵەتێکی کوشتن. رەنگە 
وارڤین له  رێگای ئه م ڕاپۆرته وه  بیەوێت به  خوێنه ری کورد بڵێت که  دیاردەی توندوتیژی دژ بە ژنان و کوشتنی ژنان 
دیاردەیەکی جیهانیە و لەژێر جۆرەها بیانوودا ئەنجام دەدرێت، بەاڵم ستایلی ڕاپۆرتکردنەکە کەموکورتیی پرۆفێشنالیزمی 

هەیە و ئە پەیامە الواز دەکات.

٨. باشترین کەناڵی میدیایی کە بگاتە ژنان و کاریگەری لەسەر رای گشتی هەبێت، بەتایبەتی لەناو ژنانی نەخوێندەوار 
دا، کەناڵە رادیۆیەکانی ژنان. هه ردوو رادیۆی ژنان که  پێشتر باسمان کردن پڕۆگرامی راستەوخۆ پەخشدەکەن لەسەر 
توندوتیژیی پەیوەست بە شەرەف و کوشتنەکانی شەرەف و خۆسوتاندنەکان، و لەڕێگەی گفتوگۆی راستەوخۆی 
تەلەفونی پەخشکراوی ستۆدیۆوە بیستەران دەهێننە گۆ. به اڵم پەخشی ئەم رادیۆیانە سنوردارە و بۆ چەند ناوچەیەکی 

دیاریکراوه  و هەموو ناوچەکانی هەرێمی کوردستان ناگرێتەوە. 

٩. له  کۆتایدا، دەستپێشکه ریی باڵوکراوەکانی ژنان له  دژی هه وڵه کانی ›ناوزڕاندن/بێشه ڕه فکردنی‹ ژنان له ناو 
رای گشتیدا که  لە رێگەی ئینتەرنێت و هۆکارە مۆدێرنەکانی تەکنەلۆژیای کۆمیونیکاسیۆنه وه  ده درێن هەنگاوێکی گرنگە 
بۆ داکۆکی و که مپه ین بۆ پاراستنی ژنان. ئەمە دەتواندرێت لە باڵوکردنەوەی کەیسی به ڕێز عەزیمەدا هەستی پێبکریت 
لەالیەن رۆژنامەی رێوان1٦1 و گۆڤاری وارڤین دوای کەیسی ژنە پێشکەشکاری ›سه رکه وتوو‹ ی تەلەفزیۆنی به ڕێز ئەڤین 
ئاسۆ1٦2. هیچ گومانی تێدا نیە کە ئەم شێوازە نوێیەی هاوکاری و که مپه ینکردن دەنگ و پێگەی ژنان لەناو کۆمەڵگەدا پتەو 
دەکات.  ئەمجۆره  ده ستپێشکه ریه  ئەوەندەی تر گرنگ دەبێت بە لەبەرچاوگرتنی ئەو تەوژمە نوێیە ترسناکەی سەلەفیەت 
کە له  رێگه ی که مپه ینی ئەلەکترۆنی به  ناوی خوازراوه وه  ده رده بڕدرێ بۆ ›ناوزڕاندن/بێشه ڕه فکردنی‹ ئەو ژنانەی لە 

کۆمەڵگەدا دەردەکەون یان دەبنە مۆدێلێک بۆ ژنانی دیکه . 

  میدیای سه ره کی

1. لەم چەند ساڵەی رابردوودا که ناله کانی میدیا لە کوردستانی عێراقدا بەگشتی کاریان کردووه  له سه ر مه سه له ی 
توندوتیژی دژبە ژنان لەناو کۆمەڵگەی کوردیدا. ئه م که ناالنه  فه زایان ته رخانکردووه  بۆ مەسەله ی ژن بەگشتی و 
توندوتیژی دژبە ژنان بەتایبەتی. له م بواره دا رۆژنامە ›سەربەخۆ‹  و ›ئەهلیەکان‹  به شێوه یه کی تایبەت چاالک بوون. 
له گه ڵ ئه مه شدا، زاڵترین الیه نی میدیا له مه ڕ توندوتیژیی پەیوەست بە شەرەف بچوککراوه ته وه بۆ ڕاپۆرتە هەواڵی 

کورت و بێ راڤەکاری و ته فاسیلی وردی کوشتن و سووتاندن/خۆسوتاندن یا رووداوەکانی دیکه .

2.  ئه و کەناالنه ی که  سه ربه  پارتە سیاسیەکانن زۆرجار که مته رخه من لە ئاماژەدان بە پایە چەسپیوەکانی دەسەاڵت، 
بەتایبەتی سەبارەت بە حکومەت و سەکردایه تیی حیزبەکان و مه ال و زانا ئایینیەکان.  رۆژنامە ›سەربەخۆ‹ و ›ئەهلیەکان‹ 
زیاتر رەخنەگرن لە سەرکردایه تیی سیاسی و ئایینی بەاڵم شێلگیرانه  بەرەنگاری تێگەیشتنە باوه کانی شەرەف نابنەوە 

به و شێوه یه ی که  لە جەستە و سێکسوالیتێی ئافره تدا بەرجەستە بووه . 

٣. که ناله  سه ره کیه کانی ڕاگەیاندن نزیکه ی هه ر هه موویان له  الیه ن پیاوانه وه  به ڕێوه ده برێن و بەدەگمەن بیرۆکە 
باوەکانی شەرەف ده خه نه  ژێر پرسیاره وه . ره خنه کانیان زۆربه ی جار بەبێ لێکدانه وه ی ورد بۆ چه مکی شه ڕه ف ئاراسته  
ده که ن و پ.د.ک و ی.ن.ک و هەروەها حکومەت و سەرکردە ئایینیەکان به  تاکه  هۆکاری ئه و توندوتیژیانه  داده نێن. له  
کاتی چاوپێکه وتنه کانماندا نوێنه رانی میدیا خۆیان جیاده کرده وه  له وه ی که  ئه وان شه ڕه ف له ناو له ش و سێکسوالیتێی 
ژندا ببینن، به اڵم ئه و تێگەیشتنه یان له  نووسینه کانیان به  ده گمه ن ره نگ ده داته وه  و بە پەنهانی و بەشاراوەیی 
ماوه ته وه . بەم شێوەیە، میدیا ناتوانێت بەرەنگاری بەها و کرده وه   باوکساالریه کان ببێتەوە بەڵکو لەوانەیە نۆرمه  

ترادیسیۆنالیه کان  و شێوازەکانی جیاکاریی جێندەری وه به رهه مبێنێته وه .

٤. کاتێک ژنێک دەکوژرێت و وا پێده چێ که  کوشتنەکە به هۆی »خیانەت« و »کاری خراپی« ژنەکە روویداوە، 
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ڕاپۆرته کانی میدیا به  شێوه یه کی ئاگایانه  یا نائاگایانه  بەدەوری ئیشکالیەتی هانده ری شەرەفدا دەسوڕێنەوە. لێره دا 
واپێده چێ ڕاپۆرته کان/ روماڵی میدیایی به شێوه یه کی ناڕاستەوخۆ پاکانه  بۆ تاوانەکە بکه ن.  لێرەدا دوو نمونه  لە 
رۆژنامەی هاواڵتی و رووداو ده خه ینه  روو کە کەیسی بێگەرد حوسێن)هاواڵتی، نیسانی200٨( و رێزان )رووداو، ته موزی 
200٩( ن.  رووماڵه که ی هاواڵتی ده رباره ی کەیسی بێگەرد حوسێنه  و بریتیە لە چاوپێکەوتنێک، دوو رۆژ دوای روودانی 
کوشتنەکە، لەگەڵ مێردەکەی پێشووی که  بە ئەنجامدەری کوشتنەکە تۆمه تبار کراوه . لە چاوپێکەوتنەکەدا بواری بۆ 
ره خسێنراوه  بۆ رەوایەتیدان بە کارەکەی  لە رێگەی ئاماژەدانی بە پەیوەندیی بێگەرد لەگەڵ پیاوێکی تردا. هەرچەندە 
هاواڵتی بە رۆژنامەیەکی پێشڕه و دادەنرێت و خاوەن تۆمارێکی باشە لە ئاراستەکردنی مەسەلەکانی جێندەردا بەتایبەتی 
کە دەستپێشکەر بوو لە نیسانی 200٩ دا لە تاودانی که مپیه ینێک دژی خەتەنەکردنی مێینە1٦٣، به اڵم وا دەردەکەوێت کە 
شێوازە ترادسیۆنەکەی جێندەری دووبارە بکاته وه  و هەڵگری خەسڵەتە باوه کانی تێگەیشتنی گشتی بێت سەبارەت بە 

توندوتیژیی پەیوەست بە شەرەف.

لە  کوشتنەکەی.  تاوانی  دوای  هەفتەیەک  کردەوە  باڵو  رێزانی  کوشتنی  هه واڵی  تەموزی2010دا  لە 1٧ی  رووداو 
سەردێرێکی الوەکیدا ڕاپۆرتەکە تیشکدەخاتە سەر وتەی گومانلێکراو به  کوشتنه که  کە مێردەکەی بووە. سه ردێره  الوه کیه  
دەڵێت: »ئه و کاته ی رێزانم کوشت له سه ر گۆڕی کوڕه که مان، له گه ڵ پیاوێک خەریکی کاری ناشەرعی بوو«. ڕاپۆرتەکە 
قسەی لە راگەیه ندراوی ئەفسەرە پۆلیسە پلەدارەکان وەرگرتووە کە جەخت دەکه نەوە لەسەر »کاری سێکسی« و 
»ناشەرعی« ژنەکه ، که  »پیاوەکە بەچاوی خۆی بینیویەتی«. به  هه مان شێوه ، رووداو بە رۆژنامەیەکی پێشڕه و 
دادەنرێت و گرنگیەکی زۆر ده دات به  توندوتیژی دژ بە ئافرەت و پەیامنێرێکی لێهاتووی هەیە کە ڕاپۆرتەکانی لەسەر 
بنەمای لێكۆڵێنه وه  و گه ڕانی پابه ند به  بەڵگە و فاکت داده ڕێژێ، بەاڵم لە رێگەی رووماڵکردنی له مجۆرە وادەردەکەوێت 
کە شێوازە ترادسیۆنەکەی جێندەری دووبارە بکاتەوە و هەڵگری خەسڵەتە باوه کانی تێگەیشتنی گشتی بێت سەبارەت بە 

توندوتیژیی پەیوەست بە شەرەف. 

لەهەردوو کەیسەکەدا رووداو و هاواڵتی هیچکامیان هۆکاری پشت تاوانەکان و رەگوڕیشەی توندوتیژیی شه ڕه فپارێزی 
لەناو نۆرمه  کولتوری و پیاوساالریەکانی کوردیدا ناخه نه  ژێر پرسیاره وه . بەڵکو کەیسەکانیان چه شنی تاوانی ئاسایی 
وەرگرتووە. ئەمجۆرە رووماڵکردنە دەتواندرێت وا تەماشا بکرێت کە رەوایەتی به  کرده ی کوشتنه کان ده دات و پەیامێکی 

نێگەتیڤ ئاراستەی رای گشتیش دەکات.

لەکاتێکدا پێداگری میدیای سەربەخۆ لەسەر مافی مرۆڤ پێویسته  شایانی لێبنرێت، به اڵم وا دیاره  له م هه ڵوێسته دا 
لەناو  هەڵاڵیەکی  هیچ  و شاعیر  رۆژنامه نووس  بێگەرد حوسێنی  کوشتنی  نمونە  بۆ  دەکرێت.  جیاکاری جێندەری 
رۆژنامەوانانی »سه ربه خۆ« دا نەنایەوە، لەکاتێکدا کوشتنی رۆژنامەنوسی الو سەردەشت عوسمان لە ئایاری 2010دا 
تەوژمێکی بەتینی جموجۆڵی بۆ بەرگری لە ئازادیی رادەربڕین و مافی مرۆڤ خستەوە. هه ڵوێستی جێنده ری له سه ر 
بنه مای ژنبوون و پیاوبوون ده رباره ی توندوتیژیی په یوه ست به  شه ڕه ف له  الیه ن ژنانی نووسه ر و چاالکوانانه وه  
ئاراسته کراوه ؛ ئه وان ره خنه  له م پیاوانه  ده گرن که  له و باوه ڕه دان کێشه کانی ژن، به  توندوتیژیی شه ڕه فپه رستیشه وه ، 
ده بێ بۆ ژنان لێگه ڕێن و ئه وان چاره سه ریان بکه ن. ئه و نووسه ر و چاالکوانانه  باس له وه  ده که ن که  توندوتیژی و تاوان، 
جا سیاسی بێت یا کۆمه اڵیه تی/ به ناوی کولتور و دابونه ریته وه  بێت، پێویسته  له  هه موو الیه که وه  ئیدانه  بکرێت. 
نووسه ری ژن و چاالکوانی مافی ئافره ت خاتوو کنێر عه بدواڵ هانی پیاوان ده دات که  دژی پێشێڵکاریه کانی مافی ئافره ت 
بکه ونه  جموجۆڵ و ده ڵێ: »ئازادیی ژن به شێكی دانه بڕاوه  له  ئازادیی هه موو کۆمه ڵگه  و ده بێ هه موان کاری بۆ بکه ن«1٦٧.

٥. که ناله کانی ڕاگەیاندن پەرەیان نەداوە بە گوتاری پڕزانیاری و عەقالنی یاخود لێکدانه وه  و راڤەکاری ده رباره ی 
کۆمەڵگەی پیاوساالری کوردی، بەڵکو وه کو هه ندێک له  باڵوکراوه کانی ژنانیش، هەمیشە جەخت لە »ئه خالق و ره فتاری 

باش« ی ژنان ده که نه وه .

٦. رووماڵی میدیایی ده رباره ی توندوتیژیی په یوه ست به  شه ڕه ف زۆربەی کات ڕاپۆرتی هەواڵیە و بەبێ تەفاسیل 
و ورده کاری و بەدواداچوون. پەیامنێرەکان بەدەگمەن لە هۆکارەکانی تاوانەکانی شەرەف دەکۆڵنەوە و که مته رخه من 
لە ئه نجامدانی بەدواداچوونی خۆیان و لەجیاتی ئەوە پشتدەبەستن بە راگەیەندراوی پۆلیس، یا بۆ نمونە، به  وتەی 

سەرۆکی بنکه  ته ندروستیه کانی تایبه ت به  سووتان لە کاتی رووماڵی ئەوجۆرە حاڵەتانەدا. 

٧. به  بەراورد بە که نالی میدیایی سه ره کی دیکه ، رووداو جودایە بەوەی که  پەیامنێرێکی تایبه ت و لێهاتووی هەیە 
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بۆ ئه م مه سه النه ، بەڕێز سۆران بەهائه دین، کە بە شێوه یه کی فراوان بەدواداچوون بۆ کەیسەکان دەکات.

 

نمونەیەک لە به دواداچوونی میدیایی

      ٣ مانگه  دیار نییه  په یمان كوژراوه  یان هه اڵتووه 
      22 ی ئابی 2010

رووداو-هه ولێر : سۆران به هائه ددین،

زیاتر له  ٣ مانگه  په یمان دیار نییه ، به پێی زانیارییه كانى پۆلیس په یمان كوژراوه و پاشان خراوه ته  نێو چاڵێك، به اڵم 
باوكى په یمان ره تیكرده وه  په یمانیان كوشتبێت، به ڵكو ده ڵێ دواى ئه وه ى زانیویه تى كوڕێك چووه ته  الى، هه ڕه شه ى 
كوشتنى له كچه كه ى كردووه  »له گه ڵ خه زوورى په یمان رێككه وتین كچه كه م بكوژین، به اڵم په یمان هه اڵت و نه مانكوشت«.
دوو ساڵ له مه وبه ر په یمان خ . ج،1٤ساڵ، شووى به  ئامۆزایه كى خۆى كرد، منداڵیان نه بووه ، مێرده كه ى كرێكار 
بوو، په یمان كه  خه ڵكى گوندى به رزه وارى ناحیه ى دیبه گه یه ، له گه ڵ مێرده كه ى له  ده ڤه رى شه مامك ده ژیا، په یمان ٣ 
مانگه  دیار نییه و تا ئێستا روون نه بووه ته وه  كوژراوه  یان هه اڵتووه ، پۆلیسى مه خموور بێ ئاگایى خۆیان له  كێشه كه  

پێشانداو گوتیان كه س سكااڵى تۆمار نه كردووه .

ناحیه ى دیبه گه  )٣٨كیلۆمه تر له  هه ولێر دووره (، سه ر به  قه زاى مه خمووره ،٤٤ گوندى به سه ره وه یه  و تائێستا 
٤0گوندى ئاوه دانكراوه ته وه و زیاتر له  ٨ هه زار كه س له  سنووره كه ى ده ژین، زۆرجار كێشه ى كۆمه اڵیه تى له و ده ڤه ره  

رووده دات، هه فته ى رابردووش كچێك به ناوى په ریخان محه ممه د، 2٤ ساڵ، له  خه ودا كوژرا.

دواى چه ند رۆژێك له  دیار نه مانى په یمان، به ڕێوبه رایه تى گشتیی به دواداچوونى تووندوتیژى دژ به  ئافره تان 
له  وه زاره تى ناوخۆ داواى زانیارى ده رباره ى  په یمان له  پۆلیس ده كات، پۆلیسى هه ولێر له  ڕاپۆرتێكدا كه  له  رۆژى 
2010/٦/٩ بۆ ئه و به ڕێوبه رایه تییه ى ناردووه ، نووسیویه تی »په یمان له  گوندێكى سنوورى دیبه گه  له الیه ن باوكییه وه  به  
گولله  كوژراوه و پاشان فڕێدراوه ته  ناو بیرێك، په یمان به  تۆمه تى خیانه تى هاوسه رى كوژراوه ، پاشان كه سوكاره كه ى 

سولحیان كردووه «.

نه به ز عومه ر، به ڕێوه به رى ناحیه ى دیبه گه  ماوه ى دوو هه فته یه  هه واڵى كوشتنى په یمانى بیستووه و  پۆلیسى ئاگادار 
كردووه ته وه ، به اڵم نه به ز ورده كارى كوشتنه كه ى په یمان نازانێت  و ده ڵێ »لێكۆڵینه وه  به رده وامه و پۆلیس نه گه یشتووه ته  
ئه نجام، ته نیا پۆلیس دۆسیه كه ی داوه ته  دادگا، بنه ماڵه ى كچه كه  رووداوه كه یان به  نهێنى هێشتووه ته وه ، تائێستا 
به ڵگه یه كى ته واو نه بووه ، به اڵم به رده وام ده بین تا به ڵگه ى ته واو كۆده كه ینه وه ، ئه وكاته  ره نگه  نزیكترین كه سى ئه و 

كچه  ده ستگیر بكرێت، ته نانه ت له سه ر ئه وه ش كه  بۆچى پۆلیسى ئاگادار نه كردووه ته وه «.
 

باوكى په یمان، موختارى گوندى به رزه وارى ناحیه ى دیبه گه یه ، كه  گونده كه یان 12ماڵى تێدایه . ئه و له لێدوانێكدا 
بۆ)رووداو( باسى سه ره تاى كێشه كه ى كرد، كاتێك براكه ی كه  ده كاته  خه زوورى په یمان به  پێیگوتووه  كه  شه و كوڕێكى 
بینووه  له  ماڵى په یمان، ئه و كوڕه  درواسێیان بووه  »برام گوتى به  چاوى خۆم ئه وانم پێكه وه  بینیووه ، بۆیه  من و ئه و 
بڕیارماندا په یمان بكوژین، زیاتر ئه و ده یگوت ده یكوژین، منیش رازیبووم، به اڵم مێردى په یمان گوتى ژنى خۆم ده ناسم 

و ئه و كاره  ناكات، به رگرى له  ژنه كه ى كرد، گوتم هه ردووكتان ده كوژم«.

وه ك باوكی په یمان ده ڵێت بێ ئه وه ى ئاگادار بكرێنه وه ، هه ر ئه و رۆژه ى هه ڕه شه ى كوشتنیان كرد، په یمان و 
مێرده كه ى پێكه وه  هه ڵدێن، تائێستا سۆراخیان نازانن و دیار نییه  بۆ كوێ هه اڵتوون »په یمان له گه ڵ مێرده كه ى هه اڵتووه و 

نه كوژراوه ، زۆر له دووایان گه ڕام نه مبینیه وه ، به  پۆلیسیشم راگه یاندووه  كچه كه م دیار نییه «.

باوكی په یمان پێیوایه  ئێستا په یمان زیندووه و حه زده كات كچه كه ى بگه ڕێته وه ، تاوه كو راستى رووداوه كه ى بۆ 
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ده ربكه وێت »بڕوا ناكه م كچه كه م كارى خراپ بكات، ئێستا نێوانم له گه ڵ برام تێكچووه ، پێمگوت مادام به  چاوى خۆت 
شتى وات بینیووه  بۆ رێگه ت پێدان بڕۆن، ده ڵێن ئاگادار نه بووم كه  رۆیشتوون، ئێستا په یمان بێته وه  لێكۆڵینه وه یه كى 

ته واوى له گه ڵ ده كه م، ئه گه ر كارى وایكردبوو، راده ستى حكومه تی ده كه م، ئه گه ر وانه بوو له  براكه م خۆش نابم«.
 

باوكی په یمان ده ڵێت ئه و رووداوه  زۆر كاریگه رى له سه ر كه سایه تى ئه و هه بووه و گوتى »وه ك جاران رێزمان 
نه ماوه ، جاران پێمخۆش بوو به رده وام له ناو خه ڵك بم و بگه ڕێم، به اڵم ئێستا ئه و زه وقه ى جارانم نه ماوه و ناگه ڕێم«.
به ڕێوبه رى ناحیه ى دیبه گه  داوا له  رێكخراوه كانى ئافره تان ده كات كه  چاالكییه كانیان له  ناوچه ى دیبه گه  چڕ 
بكه نه وه و خولى تایبه ت به  تووندوتیژى ئافره تان له وێ بكه نه وه  »ئه و چاالكیانه  زۆر زۆر پێویستن، به اڵم چاالكى 

رێكخراوه كانى ئافره تان كه مه ، له  ده ڤه ره كه مان ناوه  ناوه  تووندوتیژى به رانبه ر به  ئافره تان ده كرێت«.
  

٨. سه ره ڕای ئه مه ، لەناو هەموو میدیادا کۆنترۆڵی توندی خێزان و کۆمەڵگە بەسەر ژنانەوە یاخود هۆکارەکانی 
توندوتیژی به و شێوه یه ی که  رووده دات بە ده گمه ن پرسیاریان لەسەر دەکرێت؛ هه روه ک له م دوو نمونەوەی خوارەوەدا 
دەردەکەوێت، جگه  له  وه سف و خستنه ڕوویه کی ئاسایی کورت، وتووێژ و گفتوگۆی کەم ده بینرێت. لێکۆڵینه وه  ناکرێ 
بۆ  سه لماندنی فاکته کان، یاخود بەڵگە و گفتوگۆی پشتیگیرکه ر نیە ده رباره ی مەسەلە سەرەکیەکانی ئافره ت و 

توندوتیژیی پەیوەست بە شەرەف.
 

نمونە لەسەر به دواداچوونی میدیایی
 

PNA – باهۆز / هه ولێر - له  گه ڕه كی به ختیاری شاری هه ولێر له  ئه نجامی رووداوێكی ئاگركه وتنه وه دا كچێكی 
قوتابی سووتا. 

payamner ،200٩/0٧/20

دوێنێ پاش گه یاندنی بۆ نه خۆشخانه ی ئیمرجنسی)ب-ق-ح20ساڵ(قوتابی قۆناغی ئاماده یی به  پۆلیسی راگه یاند: 
به  مه به ستی چا ئاماده كردن غازی داگیرساندووه ، به اڵم له  ناكاو غازه كه ی گڵپه ی كردووه و به شێكی زۆر ل جه سته ی 

سووتاوه ،دواتر باوكی هه وڵی كوژاندنه وه ی داوه و ره وانه ی نه خۆشخانه ی كردووه .
ناوبراو ره تیكرده وه  كه  خۆی سووتاندبێت و سكااڵشی له  دژی كه س تۆمارنه كردووه .

به  پێی ڕاپۆرتی پزیشكی چاره سه ركه ر ناوبراو به  رێژه ی%٨٦ جه سته ی سووتاوه ، به  هۆی زۆری رێژه ی سووتانه كه شی 
ژیانی له مه ترسی دایه .

هه روه ها پۆلیس بۆ لێكۆڵینه وه  له  رووداوه كه  دۆسیه ی كردۆته وه 

ئاوێنە، 2ی کانوونی دوەم 200٨

کچێکی 1٦ساڵ لە گەرەکی مەجیداوای قەزای سۆران لە 1٧ی تشرینی دوەم خۆی سووتاند و لە 1ی کانوونی دووەم 
گیان له ده ستدا. خێزانەکەی رەتیان کردەوە هیچ هۆکارێک لە پشت خۆسووتاندنی کچەکەیانەوە بێت. 

  
٩. کەناڵەکانی تەلەفزیۆن لەرێگای زنجیره  ته له ڤزیۆنیه کان و پرۆگرامەکانیانەوە دەتوانن رۆڵی کاریگه ر  ببینن لە 
بەرەنگاربوونەوەی توندوتیژیی پەیوەست بە شەرەف، بەاڵم هەتا ئێستا ئەم مه سه له یه  لە کوردستانی عێراقدا له م 
رێگایانه وه   زۆر که م کاری له سه ر کراوه . جار جار  کەناڵە تەلەفزیۆنیەکان مێزگرد و چاوپێکەوتن و فیلمی دۆکومێنتاری 
لەسەر مەسەلە کۆمەاڵیەتی و جێندەریەکانی وەک خەتەنەکردنی مێینە و هاوسەرگیریی بەزۆر و زوویی و ڕێکخراو، 
و پەردەی کچێنی و پێگە و بەشداریی ژنان لە ژیانی کۆمەاڵیەتی و سیاسیدا پەخش دەکەن. بەاڵم ئەم پرۆگرامانە بە 
راڤەکردنێکی قوڵەوە و لە دیدێکی  رەخنەییانەوە بۆ بەرەنگاربوونەوەی  پیاوساالری و کۆنترۆڵی توندی کۆمه ڵگه  
لەسەر ژن ئاراستە نەکراون.  توندوتیژیی پەیوەست بە شەرەف زۆربەی کات لە دیدی ئەنجامدەری تاوانەکەوە ئاراستە 
دەکرێت وه ک لەوەی لە دیدی قوربانیەکەوە بێت. ئه مه ش بێدەنگیی زیاتر بەسەر قوربانیان و دوچاربووانی توندوتیژیی 
پەیوەست بە شەرەف دەسەپێنێت. یەک لە نمونەکان پەیوەستە بە که یسی بەناز مه حموده وه  لە به ریتانیا؛ پاش 
حوکمدانی دادگا لەسەر کێشەکە لە لەندەن لە حوزەیرانی 200٧دا، کوردستان تیڤی فیلمێکی دۆکیومێنتاری لەسەر  کوشتن 
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به  به هانه ی شەرەف بەرهەمهێنا و پەخش کرد و تێیدا جەختی لەسەر کەیسەکەی به ناز کردەوە. فیلمه  دۆکومێنتاریەکە 
چاوپێکەوتنی لەگەل ئەندامانی خێزانەکەی بەنازدا سازدابوو کە رەوایەتیان دەدا بە کوشتنەکە و دژ بە حوکمەکەی دادگای 
به ریتانی قسه یان ده کرد. ئه مجۆره  پرۆگرامانه  پەیامێکی ترسناک بۆ ئافرەت دەنێرن که  ده بێ ملکەچی په یڕه و و رێسا 

پیاوساالریه کان بن.

و  بەرزکردنەوەی هۆشیاریی گشتی  بۆ  نیە  درێژ و ستراتیژیه تیان  پرۆگرامی مەودا  ڕاگەیاندن  که ناله کانی   .10
بەرەنگاربوونەوەی توندوتیژیی پەیوەست بە شەرەف. بە رای رۆژنامەنووس و نووسەر به ڕێز رێبین رەسوڵ »که ناله کانی 
میدیا لە بۆنەکاندا مەسەلەکە دەوروژێنن، وەک لە رۆژی جیهانی ژنان یان که مپه ینی یەک هەفتەیی بۆ بەرەنگاربونەوەی 
توندوتیژی دژبە ژنان، پاشان   لەبیری دەکەن1٦٨«. ئه گه رچی رۆژنامە ›ئەهلی‹ و ›سەربەخۆکان‹  جاروبار وتاری 
رادیکال باڵودەکەنەوە بۆ رەخنەگرتن لە تێگەیشتنی باوی شەرەف و هەڵوێستی کولتوری و سیاسی لەسەر توندوتیژیی 
پەیوەست بە شەرەف، به اڵم ئەو وتارانه یان به  ئاماده کراوی پێده گات و ئه و گروپانەی لەپشت ئەو باڵوکراوانەوەن 

سراتیژیه تێکی جێندەریان نیه  و ئەجەندای کاریان لەژێر کاریگەریی مەسەلە سیاسیە ناوخۆکاندا به ڕێوه ده چێ.

11. هەروەها له  ماوه ی چاودێریکردنمان ئه وه مان به دیکرد کە ئه و رۆژنامانه ی که  سەربە پارتەکانن زیاتر ئەو 
هەوااڵنەی کوشتنی شەرەفپارێزی و شێوەکانی دیکه ی توندوتیژیی پەیوەست بە شەرەف باڵودەکەنەوە کە لە ناوچەی 

دەسەاڵتی راستەوخۆی حیزبەکەیاندا رووینەداوە.
 

چه ند نمونه یه کی دیکه 

     رۆژنامەی خەبات، ٦ی تشرینی دووەمی  200٨
     خه بات- به ختیار مه ال ئه حمه د- سلێمانی

شه وی رابردوو ئافره تێکی ته مه ن 1٧ ساڵ له  گه ڕه کی زه رگه ته ی شاری سلێمانی له  ماڵی خۆیاندا خۆی خنکاند. له م 
باره یه وه  سه رچاوه یه کی ئاگادار له  که رتی پۆلیسی به ختیاری به  رۆژنامه ی خه باتی راگه یاند: »ئه و ئافره ته  ته مه نی 
1٧ ساڵه  و له  ژورێکی ماڵه که ی خۆیاندا به  له چکه که ی خۆی هه ڵواسیوه  و خۆی خنکاندووه  و به  پێی لێکۆڵینه وه  
سه ره تاییه کان هیچ کێشه یه کی له گه ڵ خێزانه که یدا نه بووه  و لێکۆڵینه وه  له  ورده کاریی رووداوه که  به رده وامه .« به  پێی 
زانیارییه کانی ئه م سه رچاوه یه : »دوای وه رگرتنی زانیاری له سه ر رووداوه که  پۆلیسی فریاکه وتنی سلێمانی ته رمه که ی 
گواستۆته وه  بۆ پزیشکاریی دادوه ری و دۆسیه ی رووداوه که ش له  که رتی پۆلیسی به ختیاریه  و به دواداچوونی له سه ر 

ده کرێ.« 

     سایتی سبەی، ٦ی تشرینی دووەمی 200٨ 

دهۆک: کێشه ێن ل دهۆکی روودای دوو رۆژێن بوری دا: 
- کچه کا 1٨ساڵی دهێته  ره فاندن، و ئافره ته ک ژی توشی ته حه روشی دبیت.

- کچه کا 22 ساڵی ل دهۆک خۆ دسۆزیت، و رێژا سۆتنا وی %٩2 بوو. 
]...[

  
12. بە گشتی، میدیا لە کوردستانی عێراقدا نەیتوانیوە کولتورێکی تایبه ت به  دێبات و گفتوگۆی عەقاڵنی دروست 
بکات و  رای گشتی به  جۆرێک ته یار بکات که  به ره وڕووی دابونه ریته  کۆنه کانی جێنده ر ببنه وه . جەختکردنەوە لەسەر وتی 
وتی )دیعایه ( و مەسەلە ›هەڵاڵنێرەوەکان‹ دەبنە هۆی بێبه هاکردنی ئەرکی جدی بۆ  خستنه ڕووی سروشتیی راسته قینه ی 
توندوتیژیی پەیوەست بە شەرەف و زۆرجاریش ده بێته  هۆی له  ده ستدانی ده رفه ت بۆ ئاراسته کردنی مافە مرۆییەکانی 

ژن.
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1٣ . له  کۆتاییدا ده چینه وه  سه رباسی ئه و ره وته  تازەیه ی که  ده یه وێ وتی وتیەکان لەرێگەی ئینتەرنێتەوە په ره پێبدات 
و هەندێک که مپه ینی له خۆگرتووه  که  به  نادیاری و ناوی خوازراوه وه  هه وڵی ناوزڕاندن/بێشه ڕه فکردنی ئه و ئافره تانه   
ده ده ن که  لەناو کۆمەڵگەدا دەردەکەون و ده شێ ببن به  مۆدێل بۆ ژنانی دیکه . ئەمە زەنگێکی ئاگادارکردنەوەی خەتەرناکە، 
پەیامی کۆنترۆڵی زیاتری پێیه  بەسەر ژناندا و ئەو بیروباوەڕە نەریتخوازه ش بەهێز دەکات کە ›شەرەف‹ بە جەستە 
و سێکچواڵیتێی ژنان دەبەستێته وه . وەک پسپۆڕی بواری میدیا به ڕێز هیوا عوسمان دەڵێت: »ئەم فەزا ناتەندروستەی 
کە میدیای کوردی کاری تێدا دەکات  رێگەی خۆشکردووە بۆ کاری ناوزڕاندن و سووکایەتی پێکردن یان پیاهەڵگوتنی 

کەسانی تر بەبێ گوێدانە هیچ ستانداردێکی ئێتیکی و پرۆفیشنال1٦٩«.
 

٥.٦ ڕۆڵی زانایانی ئایینی

»ئافرەت لە کۆمەڵگه ی ئێمەدا توندوتیژی و دڵڕەقی زۆری به رامبه ر ده کرێت. ئەوەی ئێمە نیگەران دەکات ئەوەیە.... 
کە ئیسالم بەم توندوتیژیە تۆمەتبار دەکرێت. ئەمە هەڵەیە: ته فسیرکردنی ئیسالم به  هه ڵه  بۆته  هۆی ئەم باوەڕە. 

بۆ  بیربکەنەوە،ئەمە  جیاواز  شێوەیەکی  بە  رەنگە  هەن  خەڵک  کوردستان  له    یەکێتیه که مان  زانایانی  لەناو 
ڕێکخراوه کانی ژنانیش راسته . بەاڵم ئسالم دژی خەتەنەکردنی مێینەیە، دژی شیرباییه ، دژی ژن بە ژنه  و بەزۆر 
بەشوودان و دژی کوشتنە لەسەر شەرەف. هیچ کوشتنێک شەرەفمەند نیە. شتی وەها لە ئیسالمدا وجودی نیە: لە 
ئیسالمدا تاک )باوک( مافی کوشتنی نیە. بۆ بەرەنگاربوونەوەی ئەوجۆرە توندوتیژیانه  دژی ئافره تان ئێمە وەک یەکێتی 
زانایانی ئیسالمی لە کوردستان ئامادەین کاربکەین لەگەڵ ڕێکخراوەکانی ئافره تان و لەهەرکوێیش پێویست بکات 

ئامادەینته ده خول بکه ین له  پێناوی چارەسەرکردنی کێشە و رزگارکردنی ژیانی کەسەکان.1٧0«

ئەو وتەیەی سەرەوە لە چاوپێکه تنێکمان له گه ڵ به ڕێز مامۆستا جه عفه ر گوانی، سەرۆکی مەکتەبی ڕاگەیاندنی 
یەکێتی زانایانی ئیسالمی کوردستان وەرگیراوە. لە بەشێکی چاوپێکەوتنەکەدا سەرۆکی یەکێتی زانایانی ئیسالمی 
کوردستانیش به ڕێز مامۆستا عەبواڵ سەعيد  ئامادەبوو کە لەگەڵ قسەکانیدا هاوڕا بوو.  زانایانی ئایینی لە کوردستانی 
عێراق کاریگەریەکی بەرچاویان هەیە بەسەر رای گشتیەوە.  گوتاری ئەوان وەک گوزارشتی راستەقینەی ئیسالم تەماشا 

دەکرێت، جیاواز لەو ئیسالمەی کە لەناو خەڵکدا بە هەڵە ته فسیرکراوه  و بە هەڵە لێکدراوەتەوە.

لەکاتی لێکۆڵینەوە مەیدانیه که ماندا چاوپێکەوتنمان لەگەڵ ژمارەیەک زانای ئایینی ئەنجامدا و سەردانی بارەگاکانی 
یەکێتی زانایانی ئیسالمی کوردستانمان کرد و ئامادەی هەندێک سیمیناریان بووین و چاودێری وتاری هەینی و لێدوانی 
گشتیمان کردووه . له م چاودێریکردنه ماندا ئێمه  هەستمان کرد که  ئه وان نیگه رانن سەبارەت بە بەهەڵە لێکدانەوەی ئیسالم 
و ئارەزوویەک هەبوو بۆ راست کردنەوەی ئەو تێگەیشتنە بەوەی کە دەیان وت  ئیسالم دژی توندوتیژیه  بەرامبەر 
ئافره ت »ئاینی ئاشتیە«. هەروەها سەرنجی ئەوەمان دا کە زانا ئاینیەکان دان بەوەدا دەنێن کە بیروباوەڕە ئیسالمیە 
توندڕەوەکان رێگە خۆش دەکەن بۆ پێشێلکردنی مافی ژن و توندوتیژی بەرهەم دەهێنن. له گه ڵ ئه مه شدا، لێکۆڵینه وه  
مه یدانیه که مان ده ریده خات که  جموجۆڵیی زانایانی ئایینی دژی تاوانه کانی شه ڕه فپارێزی نه  ئه وه ند به رفراوان و نه  

ئه وه نده ش به هێز بوو که  بتوانێ جیاوازی له  کۆمه ڵگه  دروست بکات.

به  گوێره ی ڕاپۆرته کانی میدیا، زۆربه ی خه ڵک له  کوردستان له  ڕۆڵی مه ال و زانایانی ئایینی ناڕازین و ده ڵێن »له  
کوردستان ئایین پشتگیریی ناکات بۆ به ره نگاربوونه وه ی توندوتیژی دژی ژنان1٧1«. له وانه یه  زانایانی ئایینی ڕۆڵی 
چاکسازی ببینن له  کۆمه ڵگادا؛ ئه وان نوێنه ریان له  په رله مان هه یه 1٧2 و له  رێگای مزگه وت و که ناله کانی میدیاشه وه  
ئایدیاکانیان ده رده بڕن. به  گوێره ی راپرسیه کانی ئه م دواییه ، یه ک ملیۆن که س له  کوردستان له  رۆژانی هه ینیدا ده چن 
بۆ مزگه وته کان و گوێ له  خوتبه ی مه الکان ده گرن1٧٣. بۆیه  ناکرێ کاریگه ریی زانایانی ئایینی به  که مبایه خ سه یر بکرێ. 

دوابەدوای دروستکردنی کۆمیتەی بااڵی بەدواداچونی توندوتیژی دژبە ژنان به ڕێز نێچیرڤان بارزانی له گه ڵ زانایانی 
ئایینی کۆبووه وه  و داوای لێکردن کە دەسەاڵتی خۆیان بخەنەگەڕ بۆ دەنگهه ڵبڕین دژ بە کرده وه ی توندوتیژیی ناو خێزان 
و توندوتیژیی پەیوەست بە شەرەف. دوابەدوای یەکەم کۆبوونەوەی کۆمیتەی بااڵی به دواداچوونی توندوتیژی دژ بە 
ژنان، وەزیری ئەوقاف و کاروباری ئایینی کۆبوونەوەی هەفتانەی دەبەست و داوای لە وتاربێژانی هەینی دەکرد لە 
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وتەکانیاندا مەسەلەی توندوتیژی دژبە ئافرەت باسبکەن. وتاربێژان داوایان لە پیاوان دەکرد رێزی ژنەکانیان بگرن »بە 
نەرمی لەگەڵیان بجوڵێنەوە و لە توندوتیژی بیانپارێزن«.

لە ئاداری200٩دا ئەندامانی تیمی لێکۆڵینەوەکە چاودێری چەندین وتاری نوێژی هەینیان کرد و  تێبینی ئه وه یان کرد 
کە تەرکیزی هەرە زۆر لەسەر ئه م مه سه النه  بوو: توندوتیژی »ناعادیالنەی« دژ بە ئافره ت،»گرنگیی« رۆڵی ژن لەناو 
خێزان و لە ژیانی ئەمڕۆی کوردستاندا، زیادبوونی ژمارەی تەاڵق و »ره فتاری نابه جێ« کە دەرگای بۆ توندوتیژی 
و جیابوونەوەو له به ریه کهەڵوەشانەوەی »خێزان و بەهاکانی ئیسالم« وااڵ کردووە. له  وتاره کانی هه ینیدا کەناڵە 
ساتەالیتە کوردیەکان رەخنەیان لێده گیرا بە هۆی« به رنامه  ناپه سه نده »ه کانیان کە ئەندامانی کۆمەڵگە لە »ئەرکە 
ئاینیەکان« الدەدەن. لەگەڵ ئەوەشدا، بەگوێرەی وتەی ئەو خەڵکە ئاساییەی کە کاتی بەجێهێشتنی مزگەوتەکە قسەمان 
لەگەڵ دەکردن، وتەی مه الکان زیاتر به ئاگای هێناونه ته وه  لە »ناله باریی بارودۆخی ئافره ت« لە کۆمەڵگەی ئێستای 
کوردستاندا. هەروەها هه ندێکیان ده یانوت »ئه رکی سه رشانی ژنه  که  خۆی بپارێزێت«  و خۆ نەدەنە دەست »ئارەزوو 
و سۆز و جۆش و خرۆشیه وه ». ئاشکرایە کە گوتاری مامۆستا ئایینیەکان لەکاتێکدا کاریگەریەکی گه وره ی هەیە لەسەر 
ئاگایی خەڵک، ده شێ وه ها لێکبدرێتەوە کە ئازادیی ژن لەچوارچێوەی بیروڕا ئایینیە چەسپیوەکاندا ته سک ده کاته وه  و 

» ژن ده کاته  چه قی بیروباوه ڕی دواکەوتووی  پیاوانه »1٧٤ .

هاتنه گۆی »به رته سکی« مامۆستایانی ئایینی لە مەسەلەی توندوتیژی دژ بە ژنان کێشەی خەتەنەکردنی مێینەشی 
گرتەوە؛ له به ر په یوه ندیی ناوه کیی نێوان خەتەنەکردنی مێینە و مەسەلەکانی توندوتیژیی په یوه ست به  شەرەف، ئێمه  
لێرەدا به  کورتی ئاماژه  به مه  ده ده ین. لە ئەیلول و تشرینی یەکەمی  200٩دا وتاربێژانی هەینی لە ناوچەی گەرمیان بۆ 
ماوەی چەند هەفتەیەک تەرکیزیان کردە سەر خەتەنەکردنی مێینە و بێبەریان کرد لە ئیسالم1٧٥. بێبەریکردنی خەتەنەی 
مێینە لە ئیسالم مەبەستی سەرەکی مامۆستایانی ئایینی بوو. دوای باڵوبوونەوەی ڕاپۆرتی ڕێکخراوی چاودێریی مافی 
مرۆڤ لەسەر خەتەنەی مێینە لە حوزەیرانی 2010دا، مامۆستا ئایینیەکان که وتنه  جموجۆڵ و راگەیانراوێکیان دەرکرد لە 
شکڵی« فەتوا« دا. فەتواکە باسی هەڵوێستی ئیسالمی لەسەر خەتەنەی مێینە ده کات و ئاماژە بە رەگە مێژووییەکەی ئه و 
کرده وه یه  دەدا و دەڵێ کە رەگوڕیشەی لە ئیسالمدا نیە. فه تواکە لە الیەن چاالکوانانی مافەکانی ژنانەوە رەخنەی لێگیرا 
کە فشاریان لەسەر مامۆستا ئایینیەکان دروستکرد، و یەکێتی زانایانی ئیسالمی کورستان روونکردنەوەیەکیان دەرکرد 
کە دەڵێ » هیچ دەقێکی قورئان فەرمان بە خەتەنەکردن نادات وەکو واجب«. هەرچۆنێک بێت، بەگوێرەی چاالکوانانی 
مافی ئافرەت فەتواکە ئیدانه ی خەتەنەکردن ناکات1٧٦.  لێکۆڵه ر لە ڕێکخراوی چاودێریی مافی مرۆڤ نادیە خەلیفە  کە 
لێکۆڵینەوەیەکی لەسەر خەتەنەکردنی مێینە  لەکوردستانی عێراق ئەنجامداوه ، لە وتارێکدا لە 1٨ی ئەیلولی 2010 دا 

دەڵێت فەتواکەی یەکێتی زانایان »هیچ شتێکی نوێی تێدا نەبوو«1٧٧.

سه ره ڕای ئه مه ، سەبارەت بە هاتنه گۆی زانایانی ئایینی لەباره ی توندوتیژی دژ بە ئافرەت به ڕێز رێبین رەسوڵ 
دەڵێت: » گەر لە هیچ بوارێکدا دان بە رۆڵی مەالکاندا نەنرێت، ئەوا دەبێت لە بواری رووبەروبوونەوەی  توندوتیژی دژ بە 
ژناندا دانی پێدا بهێنرێت.« بە گوێرەی رێبین رەسوڵ: »ئەو گوتارەی له  کۆمەڵگەی کوردیدا زاڵه  گوتارێکی کۆمەاڵیەتی_
ئایینیە نەک گوتارێکی عەقاڵنی و ئەکادیمی. بۆیه  ته ده خولی مەالکان لەم بوارەدا زۆر گرنگە. من لەو باوەڕەدام کە 
باشترین چەک که  حکومه ت بۆ بەرەنگاربوونەوەی توندوتیژی دژبە ئافره ت به کاریهێنابی مەالکان بوون.1٧٨«  سه باره ت 
به  کاریگەریان له سه ر کۆمه ڵگه ، مەال و زانا ئایینیەکان  ڕۆڵیان له  سولح و نابژیوانی و ›چارەسەرکردنی‹  کێشەی 
نێوان خێزانەکان بینیوه . لەم رووەوە، هەموویان ئەوە دوپات دەکەنەوە کە رۆڵی ئەوان چارەسەر کردنی کێشەکان و 
دابینکردنی ئاشتیە و ئەوان هەرگیز ته ده خول له و کێشانه  ناکه ن کە ›‹پەیوەندیان بە کوشتنەوە هەبێت«. له م رووه وه  
ئەوان رایانگەیاند کاتێک دۆخه که  ئاڵۆزدەبێت و ده گاته  خوێنڕشتن »ئه وه  بۆ مەکتەبی کۆمەاڵیەتی لێده گه ڕێین«. 
شایانی باسه  کە زانا ئایینیەکان بە گشتی پێ لەسەر ئەوە دادەگرن کە توندوتیژیی په یوه ست به  شه ڕه ف ره گی له  
ناو ستروکتورە خێڵەکیەکان و نەریتیەکان،»عورف و عاداتی کورده واری« داکوتاوه  و »هیچ پەیوەندی بە ئیسالمەوە 

نیە«.»کوشتن لەسەر شەرەف عورفه ، نەریتێکی خراپە و مەسەلەیەکی کولتوریه  نه ک ئایینی1٧٩‹‹.

بە رای چاالکوانانی مافی ژن، ته ده خولی زانایانی ئایینی له م مه سه له یه  له وانه یه  گومانئامێز و سه ربه کێشه بێت، 
چونکە ئەوان زیاتر دڵسۆزی بۆ»وتەکانی خودا« و شەرع ده نوێنن نه ک بۆ مافی مرۆڤ، هه روه ها »بوار ده ڕه خسێنن بۆ 

جیاکاری و نایەکسانی جێندەری، وەک له  مه سه له ی میرات کە لەالیەن مەالکانەوە قبوڵكراوه  و مه جالی 
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قسه له سه رکردنی نیه 1٨0«. ئه گه رچی دکتۆری شەریعەی ئیسالمی زانکۆی سەالحەدین به ڕێز مامۆستا بەشیر حەداد 
دوپاتی کردەوە که  »توندوتیژیی به  ناوی شەرەف جێگەی نیگەرانیی ئێمەیە وەک مەسەلەیەکی تایبه ت به  مافی مرۆڤ و 
وەک مەسەلەیەکی ئایینیش. ئه و توندوتیژیانه  دژی بنەماکانی مافی مرۆڤ و هەروەها دژی بنەما ئایینیه کانیشن. ئەوه  
باوه ڕی منە وەک پیاوێکی ئایینی. من خۆم بە بەرپرسیار دەزانم لە باڵوکردنەوەی هۆشیاریی له سه ر مافی مرۆڤ بەاڵم 
لەچوارچێوەی سنورەکانی ئایینی ئیسالمدا. ئەگەر ئه من ئەم ئەرکە بەجێنەگەیەنم، ئه وه  مانای وایه  ئەوە دەگەیەنێت 
کە من خیانه ت لە دینه که م دەکەم1٨0«. هیچ گومانی تێدا نیە کە زانا ئایینیەکان دەتوانن رۆڵێکی کاریگەر بگێڕن لە 
گۆڕینی هەڵوێست و تێڕوانینی خەڵک لەسەر توندوتیژیی پەیوەست بە شەرەف. به اڵم کاتێک کار دێتە سەر ته ده خولی 
ئه وان، تیمی لێکۆڵینه وه که  پێشنیاری ئه وه  ده کات که  پێویستە رۆڵی سەرەکیی ئه وان له  بواری هۆشیارکردنەوە بێت 
لەناو کۆمەڵگەدا، و بۆ دروستکردنی کاریگەریی پۆزەتیڤیش لەسەر هەڵوێستی خەڵک، گروپەکانی ژنان و حکومەتیش 
چادوێربن به سه ریانه وه . پشتبەستنی حکومەت بە زانا ئایینیەکان دەبێت له  چوارچێوه ی مافەکانی ژنان بێت و لەگەڵ 
رێزگرتن له  چینه  پێشکه وتووخوازه کانی کۆمەڵگه . لەهەمووشی گرنگتر ئه وه یه  که  نابێت ئایین بکرێتە ئامرازی سەرەکی 
پەیوەندیی نێوان دەسەاڵتی سیاسی و هاواڵتیان.  لە کۆنتێکستی ئینتیقالی دۆخی ئێستای کوردستانی عێراقدا، هه روەک 
لە به شی تایبه ت به  سروکتورە ترادیسیۆنالیه کانی سولحی عه شایریدا باسمانکرد، پێویستە حکومه ت به  شێوه یه کی 
ئاشکرا و روون وابەستە بێت به وه ی که  به رپرسیارێتیی زانایانی ئایینی له  ده ستخستنه  ناو کاروباره   کۆمه اڵیه تیه کان 

که م بکاته وه  و له  به رامبه ردا بره و به  یاسای ره سمی و عه لمانی بدات. 

٦.٦ ته کان بەرەو پێشه وه  

رۆژێک باوکێک کچەکەی هێنا بۆ سەنتەرەکەمان و وتی ئەوە کچەکەمە و هێناومه ته  الی ئێوه  تا بیپارێزن، چونکه  
مەترسی کوشتنی لەسەرە لەالیەن خێزانەکەمانەوە، دەیانەوێ بیکوژن. من ناوی ڕێکخراوه که ی ئێوه  و کاره کانتانم 

بیستووه  و کچه که م هێناوه  تا ژیانی بپارێزن. من کچەکەم خۆشدەوێت و نامەوێ بکوژرێت1٨2.
ئەم قسانە هی باوکێکن که  کچەکەی قوربانی پێشێلکاریی سێکسی بوو. ئه و باوکه  دژ بە خزم و کەسوکارەکەی 
وەستایەوە و رازی نەبوو بەشداری بکات یان بێدەنگ بێت لەکاتێکدا  پالن داده نرا بۆ ئەنجامدانی کوشتنی کچه که ی.  له  
پێناوی خۆشەویستی و ژیاندا ئەو چاوەڕوانیه ی له  باوکه که  ده کرا نه هاته دی.  لێرەدا، ئێمه  هه م هیوامان هەیە و هه م 

هێما و ئاماژه ش  به وه ی که  دوارۆژێکی باشتر ده شێ چاوه ڕوانمان ده کات.

سه ره نجام: هەڵوەشاندنەوەی چه مکی شەرەف

کوردستانی عێراق لەزۆر رووەوە بە گۆڕانێکی خێرادا تێدەپەڕێت. لە لێکۆڵینەوەکەماندا ئەوەمان بۆ ده رکه وت کە 
هەڵوێست و بۆچوون بەرامبەر شەرەف و وێناکردنی، به  هه مان شێوه  له  پرۆسەی گۆڕانکاریدان. 

تێگەیشتنی باو لەسەر شەرەف لە کوردستانی عێراقدا ئەوەیە کە شه ڕه ف لە جەستە و له شی ژندایه . لە کاتێکدا 
به شداربووانی لێکۆڵینه وه که  له  رێگه ی چاوپێکه وتنه کانه وه   جەختیان لەسه ر ئه م تێگەیشتنە دەکردەوە، به اڵم زۆربەشیان 
ئارەزوویەکی بەهێزیان تێدابوو بۆ خۆجیاکردنه وه  و خۆبه دوورگرتن لەوجۆرە سیستەمی بیروباوڕە.  لەم گوزارشت و 

وتانه ی خوارەوەدا، ئێمه  هه ندێک له و ده نگه  ناڕازیانه   ده خه ینه  روو:

ا(   شەرەف بریتیه  له  چاکەخوازی، له  جدیەت و راستگۆیی، له  زانین و دانایی
شەرەف بەهایەکی هاوبەشە لەنێوان ژن و پیاو دا. راستگۆیی و جدیه ت شه ڕه فه .

)ژنە پێشکەشکارێکی تەلەڤزیۆنی گەنج(

شەرەف زانین و حیکمه تە
)زانایه کی ئایینی و ئەندام پەرلەمان(

شەرەف بەنرخترین شتە بۆ مرۆڤ و زۆر مانای هه یه  وه ک دڵسۆزی، وەفاداری و پابەندبوون بە گفت و به ڵێن؛ 
شه ڕه ف هه میشه  بە ئافرەت نابه سترێته وه .

)بەرپرسێکی بااڵی پ.د.ک(
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ب( شەرەف نیشتیمانپەروەریە، دڵسۆزیە بۆ خاک و نیشتمان
شەرەف نیشتمانەکەمە، ئااڵکەمە، سەروەریی خاک و نەتەوەیە.

)پێشمەرگەیەکی دێرین، ی.ن.ک(

شەرەف پارچە گۆشتێک نیە لەنێوان رانه کانی ژندا، به ڵکو راستگۆیی و دڵسۆزیە بۆ نەتەوە. خیانەتکردن لە واڵت 
بێشەرەفیە نەک خۆشەویستی.

)سه رۆکی سەنتەرێکی ژنان( 

شەرەف چیتر بیرۆکەیەکی هاوبەش نیه  له  نێوان خەڵک. هیچ گومانی تێدا نیە کە ئه م بۆچوونه  واتای ئه وه  
ده گه یه نێ که  گۆڕانکاریەک به  رێگاوه یه  هاوتا له گه ڵ بەرزبوونەوەی ئاستی هۆشیاری لەسەر توندوتیژی دژبە ژنان و 

مافی مرۆڤ لە هەرێمی کوردستانی عێراق دا. وەک یەکێک لە به شداربووان له  چاوپێکەوتنه کانماندا ئاماژه ی بۆ کرد:

 »سه ره ڕای شه ڕ و پێکدادانی ناوخۆیی، سه ره ڕای که موکوڕی، ده بینین که  له  ساڵی 1٩٩1 ه وه  گۆڕانکاری روویداوە«. 
)کارمه ندێکی ته ندروستی( 

دیاره ، پرۆسەی بەردەوامیی به ره نگاربوونه وه ی توندوتیژیی پەیوەست بە شەرەف لەسەر ئاستی ئایدیادا زۆر 
گرنگە. بەهەمان شێوەش هێنانه ده ره وه ی مه سه له که  لە ›بواری تایبەیتی‹ دا )ناو خێزان و خێڵ و عه شیره  کە هێشتا 
تێیاندا ماوە( هاوتا لەگەڵ ئاراسته کردنی مه سه له که  لەالیەن دەسه اڵته وه  گرنگه  . ئەو بۆچوونانه ی لەسەره وە بینیمان 
تێڕوانینێکی جیاواز لەسەر شەرەف ده خه نه روو. ده ربڕینی ئاشکرای ئەوجۆرە بۆچوون و تێگه یشتنه  ئەلتەرناتیڤانە 
رەنگە رۆڵێکی گرنگ بگیڕێت لە الوازکردنی بناغەی تێگەیشتنە باوەکانی شەرەف کە بەکارده هێنرێن بۆ رەوایەتیدان بە 

توندوتیژیی پەیوەست بە شەرەف.

کوردستان بە قۆناغێکی خێرا و دراماتیکی گۆڕانکاریدا تێدەپەڕێت. لەزۆر رووەوە تارمایی توندوتیژیی پەیوەست بە 
شەرەف بەرهەمی پێکهاتە کۆمەاڵیەتیەکانی پێش مۆدێرنیته یه  و نیشانەی ئەو بارگرژی و نیگەرانیانەیە کە  سەرهەڵدەدەن 
کاتێک کۆمەڵگە رووبەڕووی ده ره که وته کانی بەریەککەوتن لەگەڵ جیهانی مۆدێرندا دەبێتەوە. توندوتیژیی پەیوەست بە 
شەڕه ف گوزاره یه  له  پره نسیپ و ستانداردی کرده ی پێش_مۆدێرنیته  و نمایشێکی گشتییه  له  خزمەتی دابونه ریتدا. 
بۆ ئازادبوون لە کۆتی دابونەریتەکان بەگشتی، له وانه یه  شایستەی ئەوەبێت که  بە قووڵی دیراسه ی شێوازه کانی 
دۆستایەتی/نزیکیی فیزیکی و پەیوەندیە شه خسی و کۆمەڵیەکان و مه سه له ی مۆرالیتێ بکه ین. لە قۆناغی ئێستادا 
کرده وه  و کار زه روره تن، هاوتا له گه ڵ رابه رایه تیی سه رکردایه تیه کی سیاسیی یه کگرتوو و شێڵگیر و خاوه ن ئیراده یه کی 
به هێز. سەرکرده  بەتەنها کۆمەڵگه  بەڕێوەنابەن، بەڵکو رابه ر و رێنیشانده رن و ده بێ کۆمەڵگه  له  باری ئێستاوه  بەرەو 

ئایندەیەکی باشتر و گه شتر بەرن و جیاوازی دروست بکه ن. 

تیمی لێکۆڵینەوەکە ئەم پالنی کارەی خوارەوە پێشکەش دەکات بۆ یارمەتیدانی ئەم پرۆسەیە.
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چاپتەری هه فته م: 
پالنی کار بۆ هەرێمی کوردستانی عێراق و حکومەتی هەرێمی کوردستان

10٧  پێشەکی

ئەم پالنی کارە لەسه ر بنچینه ی به ڵگه  و لێکۆڵینەوەیەکی نێودەوڵەتیی تایبه ت به  توندوتیژیی پەیوەست بە 
شەرەف گەشەی پێدراوە کە لە نێوان سااڵنی 200٨ بۆ 2010  لە هەرێمی کوردستانی عێراق و لە بەریتانیا ئەنجام دراوه . 
ئامانجی ئه م پالنی کاره  یارمه تیدانی ڕێکخراو و داموده زگا و کارمه ند و چاالکوانانی ئه م بواره یه  هاوتا له گه ڵ قوربانی 
و قوتاربوو و خێزانه کانیان و هه روه ها حکومه تی هه رێمی کوردستان بۆ کارکردن و داڕشتنی سیاسه ت له  پێناوی 

بنبڕکردنی ئه و توندوتیژیانه دا.

لێکۆڵینەوەکە بەو ئەنجامە گەیشت کە حکومەتی هەرێمی کوردستان و جۆرەها ڕێکخراو و دامودەزگا لە هەرێمی 
کوردستانی عێراق دەبێ پیرۆزباییان لێبکرێت بۆ ئەو کارانەی هەتا ئێستا ئه نجامیان داون بۆ بەرەنگاربوونەوەی 
توندوتیژیی پەیوەست بە شەرەف لە هەرێمەکەدا. بۆنمونە حکومەت و یاساداڕێژەرانی کورد چەندین ریفۆرمی یاسایی 
بەرچاویان ئەنجامداوە بۆ به ره وڕووبوونه وه ی توندوتیژی دژبە ژنان و کوشتن بەناوی شەرەفەوە و لە هەوڵەکانیاندا 
بۆ سڕینەوەی نەرمی نواندن لەهەڵوێست بەرامبەر سەرپێچیکەران لەنێوان ساڵەکانی 2000_2002دا چەندین بڕگه ی 
یاسای سزادانی عێراقیان گۆڕیوه . ئەم کردارانە بنچینه یه کی پۆزەتیڤیان داناوە، به اڵم بەداخەوە به ڵگه  هه یه  له م 
لێکۆڵینه وه یه  و له  ڕاپۆرتێكی نوێی نەتەوە یەکگرتوەکاندا کە ئەم ده ستپێشکه ریانه  هەمیشە بەئەمانەتەوە لە واقیعدا 

جێبەجێنەکراون1٨٣.

بەگشتی، لە هەرێمی کوردستاندا ویستێکی سیاسی هەیە بۆ چارەسەرکردنی مەسەلەکانی توندوتیژیی پەیوەست بە 
شەرەف، ئه مه ش وەک بەشێک لە پرۆژەی بەمۆدێرنکردن و دیموکراتیزەکردن لە ناوخۆدا و هەوڵێکی بەرفراوانتریش 

لەسەر مەسەلەکە لە ئاستی جیهاندا.

ئه م پالنی کاره  یارمه تیی به هێزکردنی ئه و ویسته  سیاسیه  ده دات هاوتا له گه ڵ خستنه کاری کرده وه ی فره الیه ن و 
هه ماهه نگ به  ئامانجی ئه وه ی که  کوردستانی عێراق بهێنێته  ریزی پێشه وه ی هه وڵه  جیهانیه کان بۆ به ره نگاربوونه وه ی 

تاوانه کانی شه ڕه فپه رستی.   

پالنی کارەکه  وا داڕێژراوه  کە لە مەودایەکی زەمەنی شیاودا بخرێته  بواری جێبه جێکردنه وه ، ئه گه رچی گۆڕانکاریی له  
کولتوردا درێژخایه ن و ئاڵۆزە. بۆیه ، ئەم پالنی کارە وا داڕێژراوە که  ببێته  دەستپێکێک و رێنیشاندەرێک بۆ پێشکەوتن 

له  ئایندە.
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2.٧ پالنی کار: تێکڕای کێشەکان

●  ٧.2.1 ئەم پالنی کارە چڕبۆتەوە لەسەر:

◦  رێگرتن لە توندوتیژیی پەیوەست بە شەرەف
◦  دابینکردنی خزمەتگوزاریە پەیوەندیدارەکان و

◦  پاراستنی خێزان و قوربانیەکان   

ئەو کاتیگۆریانەی سەرەوە بەسەرکەوتوویی لە هەندێک واڵتی وه کو به ریتانیا بەکارهاتوون.

●٧.2.2 راسپاردەی سەرەکیی لێکۆڵینەوەکە، وه کو پاڵپشتیه ک بۆ ئه و چه ند لێکۆڵینه وه یه ی له  رابردوو کراون1٨٤ 
لەسەر مەسەلەکە، ئەوەیە کە  پێویستیەک هەیە بۆ :

   ◦ شێوازێکی فره الیه ن و به پەلوپۆ بۆ چارەسەرکردنی توندوتیژیی پەیوەست بە شەرەف.

چاوەڕوان دەکرێت که  کاری هەماهەنگ لە چەندەها ئاستدا ئه نجامبدرێت و بەگشتی ئه و کارانه ش له سه ر بنچینه ی 
سیستەم و میکانیزمی کاریگه رتری پارێزگاریکردندا جێبه جێبکرێن، پێشکەوتن لەچۆنیەتی چارەکردن و بەدواداچوونی 
که یسەکاندا لەناو سیستەمی دادوەریی تاوان و دادگاکاندا بگرنه خۆ، راهێنانی باشتر بۆ دەزگا و کارمه ندانی بواره که  

دابین بکه ن هاوتا له گه ڵ پرۆگرامی ریفۆرمی په روه رده یی و بەرزکردنەوەی ئاستی هۆشیاری لەناو کۆمەڵگەدا.

●٣،2،٧  داواکاریی یەکەم بریتیه  له  بنیاتنان و پتەوکردنی:

◦    پابەندیی سیاسی لەالیەن حکومەتی هەرێمی کوردستانه وه ، لەالیەن دامودەزگا پەیوەندیدارەکان و لەالیەن ئەو  
گروپانه ی که  کاردەکەن دژبە توندوتیژیی پەیوەست بە شەرەف.  

بۆ دابینکردنی گەشەسەندنی کۆمەاڵیەتی و گۆڕانکاری لە توندوتیژیی پەیوەست بە شەرەفدا، پێویسته  ئەوجۆرە 
پابەندییه  سیاسیە لەکاری وەزارەتە پەیوەندیدارەکان و دامودەزگا و ڕێکخراوه کاندا و به رجه سته  بکرێت و دەرامەتی 

گونجاوی بۆ بخرێتەگەڕ .

●  ٧.2.٤  پێویستە کە سەرکردایەتی سیاسیی کوردستانی عێراق بەئەمەک بێت و سه ره نجامی ئه و لێکۆڵینه وه یه  
به کاربهێنێت و زیاتر چاالک بێت لەسەر پابەندبوونی بە چارەسەرکردنی کێشەکانی جێندەر و توندوتیژیی پەیوەست بە 
شەرەف بۆ ئەوەی کاری زیاتر بخاته  سه ر خەرمانی کاره  باشه کانی که  تا ئێستا له  الیه ن حکومه ته وه  ئه نجامدراون و 

شایانی ده ستخۆشی لێکردنن. 

●  ٥.2.٧  الیه نێکی بنچینەیی بریتیە لە پێویستیی ئاراستەکردنی بەرفراوانی یەکسانیی جێندەری و  گەشەدان بە 
نەخشەی یەکسانیی جێندەری وەک پابەندبوونی بەهێزی حکومەت بۆ پڕۆژه ی بەمۆدێرنکردن. لە ئاستێکی گشتیی 
حکومیدا ئه مه  زۆر شت ده گرێته وه ، وه ک بەرزکردنەوەی ژنان بۆ  پۆستە بااڵکان )لەسەر بنەمای لێهاتوویی و توانا نەک 
دڵسۆزی و الیەنگیریی حیزبی بۆ پارتە سیاسیەکان( و دامەزراندنەوەی وەزارەتی ژنان و تێکەڵکردنی یەکسانی جێندەری 
لە کاری دەزگا و بەڕێوبەرایەتیە پەیوەندیدارەکاندا. هەروەها ریفۆرمکردنی ئەو یاسایانەی پەیوەندیان بە ژنانەوە هەیە 
لە هەردوو یاسای سزادان و یاسای باری کەسیێتیی عێراقیدا و البردنی ئەو بڕگانەی که  ره نگه  زیان بە ژنان بگەیەنن 

هاوتا له گه ڵ پێشخستنی یەکسانیی جێندەری.

 
  ٣.٧ پالنی کار: حکومەتی هەرێمی کوردستان

●  1.٣.٧ هه موارکردن و پەسەندکردنەوەی  یاساکان.  ئەو ریفۆرمه  یاساییانەی پێشتر باسمان کردن )بۆنمونە وەک 
ده ستکاریکردنی بڕگه ی12٨،1٣0،1٣2 و ٣٧٧ی یاسای سزادانی عێراقی کە لە کاتێکی جیاواز و لەژێر سایەی دوو ئیدارەیی 
هه ولێر و سلێمانیدا ئه نجامدراون( ئێستا پێویستیان بە چاوپیاخشاندنەوە و دووباره  پەسەندکردن هەیە لە پەرلەمانی 

کوردستان.
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●  2.٣.٧  پتەوکردنی به کاربردن و جێبەجێکردنی یاسا.  هەنگاوێکی گرنگ بۆ پەرەپێدانی سیاسه ت و چارەسه رکردنی 
توندوتیژیی پەیوەست بە شەرەف کارپێکردن )کە له  ئێستادا ناجێگیرە( و هه موارکردن و ستانداردکردنی ئەم بڕگانه  و 
ته واوی بەندە یاساییە پەیوەندیدارەکانی تر لەمه ڕ توندوتیژی دژبە ژنان) وه کو پڕۆژه  یاسای پێشنیازکراو لەسەر 
توندوتیژی دژی ژنان/ناو خێزان(. بۆ ئەوەی یاساکان کاریگەریان هەبێت، پێویسته  هێزیان لە پشتبێت تاوەکو بە تەواوی 
پەیڕەوبکرێن و بە پابەندی و ویستەوە کاریان پێبکرێت. تاوەکو ئێستا ئەمە له  حاڵه تی تاوانەکانی شەرەفپه رستیدا  

هه میشه  رووینه داوه  و ئەم پالنی کارە هەلێکە بۆ چارەسه رکردنی ئەم دژواریە.

● ٧.٣.٣ چاودێری و داکۆکیکردن. بۆ بەدەستهێنانی جێبەجێکردنێکی پته وتر و جێگیرتری یاسایی لە دادگاکاندا، 
پێویسته  دەستبەجێ میکانیزمی چاودێریکردنی دادگایی بخرێته گه ڕ. داکۆکیکردنی سەربەخۆ و بێالیه ن له  قوربانیان و 

چاودێریکردنی سەربەخۆی بەرەوپێشچونەکان لەم پرۆسەیەدا یارمەتیدەر دەبن.

● ٧.٤.٣ راهێنانی تایبەتمەند و پشتگیریی دادوه ریی تاوان و شارەزا و کارمه نده  په یوه ندیداره کانی بواری یاسایی. 
پێویستە پێوه ری زیاتر بخرێنە کارەوە بۆ  باشکردنی کارکردن و پەیڕەوکردنی ئەم یاسایانە. بەتایبەتی، ئەمە پێویستی 
بە چاککردنی سیستەمی یاسایی و خولی راهێنانی تایبه ت بۆ پارێزەران و یاسادانەران هه یه  بۆ  تەیارکردنیان لە 
کارکردن لەسه ر تاوانەکانی شه ڕه فپه رستی بەشێوەیەکی جێگیرتر و کاریگەرتر لەوه ی که  ده کرێت )بڕوانە بەشی12. ٣. ٦(

● ٧.٣.٥ پێشخستنی سیسته می به دواداچوون و لێکۆڵینەوە. پۆلیس و داواکاری گشتیی تاوان پێویستیان بە سیستەمی 
باشتری بەدواداچوون و کۆکردنەوەی بەڵگە هەیە. ئەمە پێویستی بە راهێنان و پەرەپێدانی پسپۆڕی و کارامەیی زیاتر 
هه یه  هاوتا له گه ڵ بەرەوپێشچوون لە هەڵوێستی ئەفسەران له بەرامبەر کێشەکانی ژنان و توندوتیژیی جێندەر و 
پەیوەست بە شەرەف و بەمۆدێرنکردنی میتۆده  به کارهاتووه کانی لێکۆڵینەوەی تاوان)بۆ نمونە دابینکردنی تەکنیکە 

مۆدێرنەکانی شیکاری و پشکنینی دی. ئێن. ئەی و هتد..(

● ٧.٣.٦ رێکخستنی چەکهەڵگرتن. بەڕباڵویی چەک و ئاماده یی له  زۆربەی مااڵندا وایکردووه  که  چه ک هه میشه  
به رده ست بێت و ببێته  هۆکارێکی سه ره کی بۆ روودانی توندوتیژی دژبە ژنان. رێکخستنی بەکارهێنان و کڕین و فرۆشتنی 
چەک دەبێ وه کو مه سه له یه کی گرنگ لەبەرچاوبگیرێت. بۆ پاککردنه وه ی فه زای ماڵ له  چه ک و ته قه مه نی، پێویسته  

هەندێک شێوازی تۆمارکردن دابنرێت له گه ڵ دابینکردنی جبه خانه ی سه نترال بۆ چه کخه زنکردن.

● ٧.٣.٧ پرۆگرامی تایبه ت بۆ پاراستنی شایەتحاڵ. له  پێناوی باشترکردنی پرۆسه ی لێکۆڵینه وه  و به دواداچوونی 
تاوانه کانی شه ڕه فپه رستی، پێویستە شایەتحاڵەکان باشتر بپارێزرێن. بۆ ئه مه ش، ده بێ پرۆگرامی شیاو بۆ پاراستنی 
شایەتحااڵن دابنرێت هاوتا له گه ڵ پێوه ری زیاتر بۆ پارێزگاریکردنی ژیان و دابینکردنی خزمه تگوزاری بۆ قوربانی و 

خێزانەکانیان. 

● ٧.٨.٣ ته شریعی نوێ و ستراتیژیه تێکی نیشتمانی. پەرەپێدانی زیاتری الیه نی ته شریعی و یاسای نوێ و 
ستراتیژیه تێکی نیشتمانی لەمه ڕ توندوتیژیی پەیوست بە شەرەف لە داهاتوودا یارمەتیدەر دەبێت لە دابینکردنی 

سیاسه تێکی هه ماهه نگی بەدەنگەوەهاتن لە سه رانسه ری کوردستانی عێراقدا. 

● ٧.٩.٣ یاسای نەریتئامێز بەرامبەر به  یاسای رەسمی. کێشەی یاسای نەریتئامێز/سولحی عه شایری لەبەرامبەر 
یاسای رەسمیدا خاڵێکی گرنگە لەمیانەی تاوانەکانی شەرەفدا. پێویستیەکی زۆر هەیە بۆ پابەندبوونێکی روون و ئاشکرا 
بۆ له په راوێزنانی یاسا نەریتئامێز و ناڕەسمیەکان و ملکه چکردن بۆ یاسای ره سمی و سیسته می ته شریعی نوێ له  

هه رێمی کوردستانی عێراقدا. 

●٧.٣.10 راهێنان و بەرزکردنەوەی ئاستی هۆشیاری ئەوانەی کار به  یاسای ناڕەسمی و نەریتئامێز ده که ن. ئەوانەی 
کار به  یاسای ناڕەسمی و سیستەمە کولتوری و یاسا خێڵەکیەکان دەکەن پێویستە خولی راهێنانیان بۆ بکرێته وه  
ده رباره ی  مافی ئافره ت و توندوتیژیی پەیوەست بە شەرەف و یەکسانی جێندەری. بیرۆکەی ئەو خوالنه ی راهێنان بۆ 

ئه وه یه  کە:
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   ◦ نەهێشتنی ورده  ورده ی بۆچوونە باو و کولتوری و کرده وه  زیانبەخشەکان )بۆنمونە ده رباره ی پاراستنی شەرەفی 
خێزان(  کە زیان بە ژن و ئەندامانی دیکه ی خێزان دەگەیەنن. 

    ◦ لە کاتێکدا رێز لە کرده وه  نەریتئامێز و کولتوریە بێ زیانەکان ده گیرێت، پێویسته  دڵنیا بین له وه ی که  قوربانیه  
ژنه کان چارەسەری گونجاو و درێژخایه نیان بۆ دابین ده کرێت .

   ◦ دابینکردنی سیستەم و پرۆسەی تۆمارکردن و چاودێریکردنی پته و و سیستەماتیکی که یسه کان بۆ دڵنیابوون 
لەوەی کە یاسای ناڕەسمی پەیرەوی پرەنسیپەکانی مافی مرۆڤ و یاسای رەسمی دەکات.

●  11.٣.٧ ئەنجومەنی ژنانی کوردستان. هانی حکومەتی ئێستا ده ده ین بۆ به  فیعلی دامەزراندنی ئەنجومەنی 
نیشتمانیی ژنان که  دەسەاڵتی چاودێریکردنی هەبێت و بتوانێت پەرەبدات بە نەخشەیەکی  یەکسانیی جێندەری و کاربکات 

لەسەر توندوتیژیی پەیوەست  بە شەرەف وەک یەکێک لە ئەرکەکانی. 

●   12.٣.٧ دادگای تایبەت. لەسەر بنەمای ئەزموونی پۆزەتیڤی دادوەرانی تایبه ت به  توندوتیژی له  سلێمانی، هانی 
حکومەت ده ده ین بۆ کارکردن له سه ر دامەزراندنی دادگای تایبەت به  ›توندوتیژی دژبە ژنان‹ )وەک له  زۆربەی واڵتاندا 
هه یه ، له وانه  به ریتانیا و کەنەدا(، لەگەڵ راهێنانی تایبەت به  بواره که  بۆ دادوەر و داواکارە گشتیەکان و چاودێریکردنی 

ئەم دادگایانەش وەک ئامانجێکی درێژخایەن. 

●  1٣.٣.٧ راهێنان و پەروەردەی پرۆفێشنال به  شێوه یه کی بەرفراوانتر. بۆئەوەی توندوتیژیی پەیوەست بە شەرەف 
بەریلێبگیرێت، راهێنان و په روه رده ی بەرفراوانتر بۆ کارمه ند و شارەزایانی پەیوەندیدار به  مه سه له که  پێویستە. ئەو 

جۆرە راهێنانە ده بێ:

   ◦  هەموو ئاستەکانی حکومەت بگرێته وه ، وه کو بواری پەروەردە و تەندروستی و دادوەریی تاوان و  قەزا.
   ◦  لەڕووی کولتوریەوە هەستیاربێت و بەهەستیاری و ئاگاییەوە ئەنجام بدرێت.

   ◦  عەلمانی بێت لە په یڕه ودا.
   ◦  تێگەیشتنێکی به رفراوانی هەبێت له سه ر ئه وه ی کە توندوتیژیی پەیوەست بە شەرەف لەزۆر رووەوە شێوازێکی 

توندوتیژیی پەیوەسته  بە جێندەرە و زۆر بەقووڵی زیاندەگەیەنێت بە  ئافره ت و کچان.
   ◦  دوورکەوتنەوە لە لۆمەکردنی ژن و مندااڵن له  تاوانی شەرەفپه رستیدا و له ناوبردنی ›سزادان‹ به  بیانووی 

شەرەف.
   ◦  رێخۆشکردن بۆ باشتر تێگەیشتن له  توندوتیژیی پەیوەست بە شەرەف لەناو سیستەمی دادوه ری و پۆلیس و 

کۆمەڵگە بەگشتی.
   

● 1٤.٣.٧خزمەتگوزاریی بۆ پشتگیریکردنی ژنان و شێڵته ر و ڕێکخراوە ناحکومیەکان. قوربانیه کانی توندوتیژیی 
په یوه ست به  شه ڕه ف و خێزانەکانیان پێویستیان بە پشتگیری و خزمەتگوزاری هەیە، دەبێ حکومەت پێداویستیەکانیان 
بەجدی وەربگرێت. هەروەها ئاسانکاریی خۆشگوزەرانی و تەندروستی دابین بکرێت بۆ شێڵته ر و ڕێکخراوە ناحکومیەکان 
و خزمەتگوزاریەکانی پشتیگیریکردنی ژنان تا بەمتمانەوە بگه نه قوربانیه کان. ئەمە پێویسته  دابینکردنی ئاسایش و 

پاراستن و پاڵپشتی باشتری شێڵته ره کان بگرێتەوە)له م رووه وه  بڕوانە11.٥(

● ٧.٣.1٥ پرۆگرامی په روه رده  و هۆشیارکردنه وه ی گشتی. بۆ بەدەستهێنانی تێگەیشتنی نوێ و بەرەنگاربوونه وه ی 
بۆچوونە کۆنەکانی توندوتیژیی په یوه ست به  شەرەف، پێویسته  پرۆگرامێکی هەستیاری هۆشیارکردنەوەی گشتی 
ناوچە  و  و شارۆچکە  شار  ناو  له   کۆمەڵگە،  له  سه رانسه ری  ده کرێ  پرۆگرامە  ئەوجۆرە  دابڕێژرێت.  پەروەردە  و 

گوندنشینەکاندا باڵوبکرێته وه . بۆ ئه مه ش پێویست دەکات کە:

◦  لەڕووی کولتوریەوە لە هەموو ئاستەکاندا هەستیاربێت
◦  پشت ببەستێت بە مۆدێلی هۆشیارکردنەوەی گشتیی کۆمەڵگە کە تیایدا خەڵکی ناوچەکان بەشداربن تیایدا )نمونەی 

ئەمجۆرە مۆدیلە لە جیهاندا زۆرن(.
◦  بە وریایی و هەستیاری و زانیاریەوە بە ئەنجام بگەیەندرێت.

◦  لە هەندێک دۆخدا مەسەلەی پاراستنی سەالمەتی له به رچاو بگیرێت.
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ئەوجۆرە پرۆگرامه ی بەرزکردنەوەی هۆشیاریی گشتی دەبێ ناوچي گوندنشینه کان بگرێته وه  و هەروەها شێوازی 
کولتوری گشتی تیادا بەکابهێندرێت لەشێوەی گۆرانی و درامادا )له م روووه وه  دەتواندرێت سوود لە پرۆگرامی هاوشێوەی 

وواڵتانی تر وەبگیرێت(.

● 1٦.٣.٧  ریفۆرمی سیسته می پەروەردە. چاکسازیکردن لە مەنهەجی پەروەردە زۆر جه وهه ریه. ئه م ریفۆرمه  ده بێ 
په روه رده ی مندااڵن و قۆناغه کانی دیکه ی خوێندن بگرێته وه  بۆ کاراکردنی هه وڵه  هه ماهه نگه کان و پێویسته  مه سه له ی 
توندوتیژیی پەیوەست بە شەرەف و توندوتیژی جێندەری بگرێته  خۆی. چاکسازی له م بواره دا دەبێت پەره پێدانی 
پەروەردەی یەکسانی جێندەری و پەروەردەی سێکسی و په روه رده ی هاواڵتیبوون لەخۆبگرێت بەاڵم لە کۆنتێکستێکی 

کولتوری و کۆمەاڵیەتیی هەستیاردا. )دیسان نمونەی واڵتی تر هەن کە دەکرێت لەبەرچاو بگیرێن(

● 1٧.٣.٧ ستراتیژیه تی هه مه الیه ن و جۆراوجۆر.  به  شێوه یه کی به رفراوانتر، پێویستە حکومەت هانی ستراتیژیه تی 
فره  - مه ودا و فره - دامه زراوه یی بدات لەمه ڕ توندوتیژیی پەیوەست بە شەرەف، هه روه ها په ره  به  سیستەمێکی باشتری 
هەماهەنگی و سەکۆی هاوبەش لەنێوان پرۆژەکانی ژنان و حکومەت و پۆلیس و دامودەزگاکانی تر بدات بۆ دابینکردن و 

کاراکردنی کارکردنی پێکه وه یی و هاوبەش.

● 1٨.٣.٧ زانایانی ئایینی. لەکاتێکدا ئەم پالنی کارە وه کو ستراتیژیه تێکی فرە- مه ودا لەسەر ئاستی حکومەت 
و دامودەزگاکان داڕێژراوه ، پیویستە زانایانی ئایینی و نوێنه ره  کولتوری و مه زهه بیه کان بەشدار بن لە دابینکردنی 
به ده نگه وه هاتنێکی یه کانگیر. به ده نگه وه هاتنی زانایانی ئایینی دەبێت بە هەماهەنگی له گه ڵ وەزارەتی ئەوقاف و 
کاروباری ئایینی جێبه جێ بکرێت و خولی راهێنان بۆ پیاوانی ئایینی و  کۆمەڵگەی ئایینی دەستەبەر بکات بە هاوکاری 

لەگەڵ شارەزایان و ڕێکخراوه کانی مافی ژنان.  بیرۆکەی ئەو راهێنانە دەبێت له  پێناوی ئه م خااڵنه  بێت:

  ◦ ئاراستەکردنی ته فسیر و بەکارهێنانی هه ڵه ئامێزی ئیسالم و قورئان سەبارەت بە توندوتیژیی پەیوەست بە 
شەرەف.

  ◦ بەرزکردنەوەی هۆشیاریی گشتی سەبارەت بە یەکسانی جێندەری و دادپەروەریی کۆمەاڵیەتی لەناو چینی 
ئایینپه روه راندا.

  ◦ الوازکردنی هەنگاو بە هەنگاوی بۆچوون و رەفتارە ئایینیە زیانبەخشەکان کە له  به رژه وه ندیی ژن نین و له  
هه ندێک ماف بێبەریان دەکەن.  

٤.٧ پالنی کار: پەرلەمانی کوردستان

●٤.٧.1 چاککردنی بارودۆخی یاسایی.  له گه ڵ پرۆسەی بەمۆدێرنکردنی کوردستانی عێراقدا، هه رێم پێویستی 
به  سیسته مێکی ته شریعی نوێ هه یه  بۆ بەگەڕخستنی یەکسانیی جێندەری و چارەسه رکردنی تەواوەتی توندوتیژیی 
پەیوەست بە جێندەر و توندوتیژی پەیوەست بە شەرەف و خەتەنەی مێیینە وەک لەسەرەوە باسمان کرد. پرۆژە یاسای 
توندوتیژی دژبە ژنان و خەتەنەکردنی مێینە دەبێت وەک مەسەلەیەکی ده ستبه جێ و بەپەلە  زۆر بە زوویی گفتوگۆیان 
لەسه ر بکرێت و پەسەند بکرێن. هەروەها بەندە گوماناویەکانی یاسای باری کەسیێتیی و یاسای سزادانی عێراقی 
دەبێ ده ستکاری و ریفۆرم بکرێن، له وانه  یاسای ژمارە ٤0٩ ی تایبەت بە زیناکردن و یاسای ژمارە ٤1ی تایبەت بە 

دیسپلینکردن )تەئدیب( ی ژن و منداڵ و یاسای ٣٩٣ی سەبارەت بە القەکردن.

● 2.٤.٧ رێکخستنی بەکارهێنانی مۆبایل و پێشێلکاریی سایبه ر/ئەلەکترۆنی. کێشەیەکی ئێگجار تایبەت کە جێگەی 
نیگەرانیە مەسەلەی به رباڵوی پێشێلکاری و توندوتیژیه  له  رێگای بەکارهێنانی مۆبایل و ئامرازه  ئەلەکترۆنیەکانه وه  
بۆ ناوزڕاندن و زیانبه خشین به  سومعه  و لەوێشەوە شەرەفی ژنان.  ئافره ت که توونه ته  به رهێرش و کراونەتە ئامانج 
لەالیەن کەسانی نادیارەوە که  وێنەی هەڵبەستراو یان راستەقینەی ژنان بەکاردێنن بۆ زەرەر گه یاندن به  سومعه  
و ناوزڕان و ›بێشه ڕه فکردنی‹ یان لەناو خەڵکدا. ئەم گرفتە نوێیە پێویسته  له  رێگای یاسا و چاودێریی سیاسیدا 

چارەسەربکرێت.
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● ٧.٤.٣ رێکخستنی چەکهەڵگرتن. پێویستە له سه ر ئەنجومەنی نیشتمانی کوردستان یاسای ژمارە 1٦ پەسەند 
بکات سەبارەت بە رێکخستنی چەکهەڵگرتن لە کوردستانی عێراقدا کە لە پەرلەماندا لە تشرینی یەکەمی ساڵی 1٩٩٣ دا 

پێشکەش کرابوو و خرابووە گفتوگۆوە.  یاساکە پێویستە چاوی پێدا بخشێندرێتەوە و پەسەند بکرێت.

 ● ٤.٤.٧ رێکخستنی دادگاکان.  وەک لەسەرەوە تێبینی کرا، بەدواداچوونی دادوه ریی بۆ توندوتیژیی  پەیوەست بە 
شەرەف پێویستە رێکبخرێت و چاودێری بکرێت بۆ کاریگەرکردنی. پەرلەمانی کوردستان پێویستە میکانیزمی گه یشتن 

به م ئەنجامانە جێگیر بکات.

● ٥.٤.٧ میکانیزمی پەیوەندیکردن له گه ڵ دادگاکان. هەموو یاسا و بڕگه  یاساییە نوێ و هەموارکراوەکان کە لەالیەن 
ئەنجومەنی نیشتمانی کوردستانەوە پەسەند کراون دەبێت بگەیەندرێنە دادگاکان. وێڕای باڵوکردنەوەیان لە گۆڤاری 
وەقایعی کوردستاندا، پێویسته  له سه ر ئەنجومەنی نیشتمانی  کوردستان ئه و یاسا نوێیانه  بخاتە بەرده ستی خەڵک و 

شارەزا و کارمه ندانی دادوه ری لەسەرانسه ری هەرێمی کوردستاندا. 

٥.٧ پالنی کار: پرۆژەکانی پشتگیریکردنی ژنان، ڕێکخراوە ناحکومیەکان  و گروپەکانی مافی مرۆڤ

● 1.٥.٧ خزمەتگوزاری و سەرچاوەکانی دەرامەت. ڕێکخراوە ناحکومیەکانی ژنان و ڕێکخراوەکانی مافی مرۆڤ لە 
کوردستانی عێراقدا خزمەتگوزاریی مرۆیی و پێویست بۆ پشتیگیریکردن پێشکەش بە قوربانیان دەکەن، بەاڵم فشار زۆرە 
لەسەریان و دەرامەتیشیان کەمە. ئەم کەرتە دەبێت بە دەرامەتی زیاتر و هه روه ها به ڕێوه بردنێکی باشتری ده رامه ت 
بەهێز بکرێت بۆئەوەی بتوانێت رێکوپێکتر کاربکات.  ئەم باربوکردنه  دەبێته  هۆی دابینکردنی هاوکاری و خزمەتگوزاریی 

زیاتر و درێژخایه ن.

● 2.٥.٧ راهێنانی تایبەتی و گەشەپێدانی زیاتری کارامەیی و پرۆفێشنالکردن. راهێنانی تایبەتی و گەشەپێدانی 
زیاتری کارامەیی و پرۆفێشنالکردنی ئەو خزمەتگوزاریانە پێویستە و دەبێت ئاسانکاری بۆ بکرێت له  رێگای زیادکردنی 

دەرامەت و پشتگیری.

● ٧.٥.٣  میکانیزمی هاوکاری و پشتگیری. ڕێکخراوەکانی ژنان و کاری چاالکوانان زۆر کاریگەرتر دەبن ئه گەر 
میکانیزمی هاوبەش و پرۆگرامی هاوکاری و پشتگیریکردنی یه کتریان هه بێت و پیادەبکرێن. 

● ٤.٥.٧ پرۆگرامی بەرزکردنەوەی ئاستی هۆشیاری. ڕێکخراوه کانی ژنان و مافەکانی مرۆڤ ده توانن یارمەتیدەر بن 
لە جێبه جێکردنی ئه و پرۆگرامانه ی بۆ بەرزکردنەوەی ئاستی هۆشیاری و پشتیگیریکردن وەک ئەنجامێکی ئه م پالنی 

کارە ده خرێنه  گه ڕ. ئەمانە پێویستە:
  ◦ پێشەنگ بن لە هاوکاریکردنی قوربانیان و خێزانەکان تا بێنه  پێشه وه  و ڕۆڵێکی چاالک بگێڕن نه ک پاسیڤ و 

بێ جموجۆڵ.
  ◦ په یوه ندیکردن و گه یشتن به و ئافره ت و  خێزانانه ی که  بێده ره تانن و پەراوێز خراون و گۆشه گیرن هاوتا له گه ڵ 

ژن و خێزان له  گونده کان.
  ◦ پێویسته  ڕێکخراوه کان پرۆگرامی هۆشیاری و خزمه تگوزاریی تایبه ت به  توندوتیژیی پەیوەست بە شەرەف له  

مه یانی ی ژن و پیاودا جێبه جێ بکه ن جا چ قوربانی بن چ پێشێلکار. واته  پیاوانیش ئامانج بن. 

  
٦.٧ پالنی کار: میدیا و هەڵوێستە کۆمەاڵیەتیەکان

●  ٧.٦.1 رۆڵی میدیا لەبەرزکردنەوەی هۆشیاریدا. لێکۆڵینەوەکە بەو دەرئەنجامە گەیشتووه  کە میدیا رۆڵێکی زۆر 
گرنگ دەگێڕێت لە بەرزکردنەوەی ئاستی هۆشیاریی گشتی لەمه ڕ توندوتیژیی پەیوەست بە شەرەف و دروستکردنی 
گۆڕانکاری له  هەڵوێستی خەڵکدا. هەروەها، که ناله کانی ڕاگەیاندن له وانه یه  رۆڵیان هه بێ لە به رده وامیدان به  هه ڵوێسته  

ترادیسیۆناله کان ده رباره ی شەرەفی ژن و خێزان. ئەم پالنی کارە پێشنیاری ئه وه  ده کات کە میدیا رۆڵێکی وریاتر و 
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یه کانگیرتر بگێڕێت لە بەرزکردنەوەی هۆشیاریی گشتی ده رباره ی توندوتیژیی پەیوەست بە شەرەف و کاریگه ریه کانی 
له سه ر کۆمەڵگەی کوردیدا. 

● 2.٦.٧ ئێتیکی میدیایی. پێویسته  که ناله کانی میدیا ئێتیکی نێوده وڵه تی له به رچاو بگرن و خۆیان به دووربگرن له  
ناوزڕاندنی ژنان و یاریکردن له  چوارچێوه ی  هاوکێشەی ›بەشەرەفی‹ / ›بێشەرەفی‹ دا.

● ٣.٦.٧ ستراتیژیه تی جێندەری. پێداویستیەک هەیە بۆ دەستکردن بە داڕشتنی ستراتیژیه تێکی جێندەری لەناو 
گروپەکانی میدیادا و هێنانەناوەوەی زیاتری ژنان بۆ ناو بازنەکانی میدیا، هەروه ها پێویستیه کی تایبەت هەیە بۆ 
دروستکردنی پەیامنێری راهێندراو و تایبەتمەند لەسەر کێشەکانی توندوتیژیی جێندەری و توندوتیژیی پەیوەست بە 
شەرەف لە بواری ڕاپۆرتکردنی کارە دڕندانەکانی به رامبه ر ژنان ده کرێن و بەدواداچوونی کەیسەکان و ئامادەبوون لە 

دادگاکان و هتد.

● ٤.٦.٧ دوورکەوتنەوە لە ڕاپۆرتی جۆشدار. بەگشتی ڕاپۆرتی میدیایی پێویستە بەدووربێت لە شێوازی جۆشداری و 
باوکساالری و زیاتر بره و به  یەکسانی جێندەری و دادپەروەریی کۆمەاڵیەتی بدات لە حاڵەتەکانی توندوتیژیی پەیوەست 

بە شەرەفدا.

● ٥.٦.٧ رۆڵێکی پێشکەوتوخوازانه . میدیا لە کوردستانی عێراقدا ده توانێ رۆڵێکی پێشکه وتوخواز ببینێ لەڕووی 
رێخۆشکردن بۆ گۆڕینی هەڵوێست و پێشخستنی کۆمەاڵیەتی. ئەمەش پێویستی بە تێگه یشتنێکی فراوانی توندوتیژی 
جێنده ر ی و په یوه ست به  شه ڕه فه وه  هه یه  له گه ڵ ئاماده یی بۆ دایەلۆگ و پەیوەندیی شێڵگیرانه  لەگەڵ دامەزراوە 
په یوه ندیداره کانی حکومەت و ئەو ڕێکخراوە ناحکومیانەی کار لەسەر ئه و توندوتیژیانه  دەکەن، هاوتا له گه ڵ راڤەکردنی 

بەئاگایانە و دێباتی عەقاڵنی.
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 بەشی سێیەم : 
شانشینی  یەکگرتوو

چاپتەری هه شته م:  توندوتیژیی پەیوەست بە شەرەف و سیاسەت و کار لە شانشینی یەکگرتوودا

بەشی شانشینی یەکگرتووی توێژینەوەکە پشتی بەستوە بە چوار کەیسی بەناوودەنگی کوشتنی په یوه ست به  
شەرەف و بەڵگەی شیکاری سی و چوار چاوپێکەوتن، لەناویدا ٨ چاوپێکەوتن لەگەڵ ئەفسەرانی پۆلیس و ٦ پۆلیسی 
سەربەخۆی تۆمارکردنی سکااڵ و 2 پارێزەری داواکاری گشتی دادگای بااڵ و دادوەری پایەبەرز و پارێزەری دادگای بااڵ، 
10 چاوپێکەوتن لەگەڵ ڕێکخراوەکانی ژنان وەک ڕێکخراوی مافەکانی ژنانی ئێرانی و کورد و ساوتهۆڵ بالک سسته رز 
و ڕێکخراوی چاودێریی مافی ژنی کورد و سەنتەری رۆژهەاڵتی ناوەڕاست بۆ مافی ژنان، سەرەڕای چەندین ڕێکخراوی 
ناحکومی سەربەخۆ و چاالکوانان و هی تریش. ئەو چاوپێکەوتنانەی ئەنجامدراون بەشداربوانی لە پارچە جیاوازەکانی 

کوردستانن و هەموشیان بەشێکبوون لە جالیەی کورد لە شانشینی یەکگرتوودا. 

1.٨ تێگەیشتن لە کوشتن و توندوتیژیی پەیوەست بە شەرەف لە شانشینی یەکگرتوودا. 

وەک لە پێشەوە باسکرا هەوڵدان بۆ لکاندنی  کوشتنی په یوه ست به  شەرەف بە ناوچەی جوگرافی دیاریکراو و 
کولتوری جیاواز و بیروباوەڕ و کۆمەڵگەکانەوە شکستی هێناوە لەبەرئەوەی کوشتن بەناوی شەرەف ئاڵۆزترە لەم 
تێگەیشتنە ساویلکانە. لە کۆمەڵگەی کوردیدا شەرەف چەمکێکی فرە رەهەندە رێزی ناو خێزان و پێگەی کۆمەاڵیەتی 
دەگرێتەوە، رەنگە پاش کۆچکردن بەرەو واڵتێکی وەک شانشینی یەکگرتوو واهەستبکرێت ئەم بەهایانە کەوتوونەتە 

بەردەم مەترسی.

بەوردوبوونەوە لە کاری دامەزراوە و چەندێک لە دەستپێشکەریەکانی حکومەت لە بەریتانیا لەسەر توندوتیژیی 
وا  ڕابردوودا  لە  کەمەوە  بەالیەنی  بە شەرەف  پەیوەست  توندوتیژیی  کە  دەردەکەوێت  ئەوە  بە شەرەف  پەیوەست 
تەماشاکراوە کە کێشەی کۆچبەران یاخود ژن و پیاوی ›ئەوانی تر‹ە. وا تەماشا کراوە کە لەدەرەوەی رەوشت و کولتوری 
نەتەوە بێت1٨٥.  زۆرجار توندوتیژی پەیوەست بە شەرەف وا بەچەمک نەکراوە کە پەیوەندی بە بااڵدەستی نێرینە و 
کۆنترۆڵی ناوخێزانەوە هەبێت بەڵکو وەک دەرکەوتەیەکی سروشتی کولتورە جیاوازە کەمینەکان تەماشاکراوە)وەک 
کولتورەکانی کورد، باشوری ئاسیایی یان هیندۆسی یاخود سیخ و موسڵمان(.  زۆربەی کات هۆکارەکان خراوەتە پاڵ  
نەریتە کەسی و چەسپیوەکان و خوو ونەریت و بیروباوەڕە ئایینیەکان ئەمە لە رابوردوودا و تەقریبەن لە گشت جیهان 

به م شێوه یه  بوو. 



70

لە 11ی سێپتەمبەرەوە ئەجەنداکانی فرە کولتوری لە شانشینی یەکگرتوودا پاشەکشەی کردوە لەبەرامبەر ئەجەندای 
کۆمەڵگەیەکی نوێی یەکگرتوو. ئەم ئاراستەیەی دوایی هەوڵدەدات چەمکی توندوتیژی پەیوەست بە شەرەف وا رێکبخاتەوە 
کە دەرکەوتەی هەڵوێستە کولتوریە ›دواکەوتوەکانی‹ کۆمەڵگە کەمینەکانە، هەر ئەم هەڵوێستە کولتوریانە وا چەمک 

کراونەتەوە کە  تەواو پێچەوانەی چەمکەکانی کۆمەڵگەی لیبراڵی سپی پێستی بەریتانی بن. 
ئەم هەڵوێستە زۆر ناخۆش و لەکەدارکەرانە لەالیەن ڕێکخراو و گروپەکانی ژنان و کۆمەڵگە پەیوەندیدارەکانی 
کەمینەکانەوە وەک کۆمەڵگەی کوردی بەرپەرچ دراونەتەوە. چەندین لەو ڕێکخراوە ناحکومیانەی کە جەختیان لەسەر 
کێشەکانی ژنانە لە شانشینی یەکگرتوودا ئێستا زاراوەی‹ توندوتیژی دژبە ژنان‹ بەکاردەهێنن  لەجیاتی توندوتیژی 
و جیاکاری ناوماڵ یان توندوتیژیی پەیوەست بە شەرەف. ئەوان توندوتیژیی پەیوەست بە شەرەف وەک بەشێک لە 
توندوتیژی جێندەری تەماشادەکەن لەبەرئەوەی هەمو جۆرەکانی توندوتیژی دەگرێتەوە چی ئەوەی ژنانی زۆرینە و چی 

ئەوەی ژنانی کەمینە دوچاری دەبن لە شانشینی یەکگرتوودا1٨٦.

مەبەستی سەرەکی لە ›تاوانەکانی شەرەف‹  بۆ بە دەستهێنانی دەسەاڵتە لەناو خێزان و کۆمەڵگەکاندا لەڕێگەی 
نکۆڵی کردن لە مافە سەرتایی و )لەدنیادا ناسراوەکانی( ژنان سەبارەت ئازادی لە مەسەلەکانی هاوسەرگیری و 
تەاڵق و کردن یاخو نەکردنی سێکسە و  بۆ ئەوەی کۆنترۆڵی سێکچواڵەتیی و منداڵخستنەوەی ژنان بکرێت. مەرج نیە 
›تاوانەکە‹ بە راستی رویدابێت؛ قسەوقسەڵۆکی ناو کۆمەڵگە و لەدەستدانی ناوبانگ بەسن بۆ کوشتن گەر پەیوەندیان 

بە لەدەستدانی کچێنی و  کاری خیانەت کردنەوە هەبێت.
)ڕێکخراوی مافەکانی ژنانی ئێرانی و کورد(

هەموی پەیوەندی بە سێکسەوە هەیە. هەموی لەسەر جەستەی ئافرەت و پاکیزەیی سێکسیە، بەتایبەتی کچێنی لە 
بیرکردنەوەی کوردیدا شتێکی زۆر گرنگە.

)چاالکونێکی ناحکومی سەربەخۆی کورد لە شانشینی یەکگرتوو(

بێگومان میانەیەکی جێندەری هەیە، خستنەپاڵی شەرەف وەک ئەوەی ئێمە لە توێژینەوەکەماندا بەدیمان کرد و 
بیستمان و بەردەوام گوێمان لێی دەبوو لە چەندین گروپی جاوازەوە کە کارمان لەگەڵ کردن ئەوەیە کە شەرەفی خێزان 
وەستاوەتەوە سەر شەرەفی ئەندامە مێینەکانی خێزان لەبەرئەوە دژوارە هیچ بەسەر پیاودا بهێندرێت یاخود پیاوێک 

کە بەشێوەیەک رەفتار بکات کە بێ شەرەفانە بێت بەس لەبەر ئەوەی ئەو نەکراوەتە رەمزی شەرەف بۆ خێزانەکەی.
)پرۆژەی مافی مرۆڤی کورد، شانشینی یەکگرتوو(

دەکەونە  ئەم کۆمەڵگەیانەن  زۆرجار  بناغەی  پیاوساالرانەی  و  باوکساالر  بەها  ئەو  لە کۆمەڵگە کوردیەکاندا 
کێشمەکێشەوە لەگەڵ بەهاکان و تەنانەت یاساکانی کۆمەڵگەی  سەرەکی لە شانشینی یەکگرتوودا.  ئەمە زۆر  دژواری 
دەکات کە نەوەی دووەم و سێیەمی ژنان بەهاکانی خۆیان دەستنیشان بکەن.  بۆ نمونە، لێکۆڵینەوە لەسەر ژنانی 
کورد لە فەرەنسا پیشانیدەدات کە خو و نەریتەکانی وەک هاوسەرگیریی زوو یان گەورە بە بچوک هێشتا پیادەدەکرێن 
لەناو کۆمەڵگە کۆچبەرەکانی کورددا. نمونەکانی توندوتیژیی پەیوەست بە شەرەف هەمیشە بەهۆی ملمالنێی نێوان 
هەڵوێستەکانەوە بووە لەبەرامبەر ژیان و کۆدەکانی خێزاندا. کوشتنی فادیمە شاهیندال لە سوید و هاتیجە سوروجو لە 
ئەڵمانیا و هێشو یونس و بەناز مه حمود و توالی گۆران لە شانشینی یەکگرتوودا پرۆفایلی میدیایی بەناو ›کوشتنەکانی 
شەرەفی‹ لەناو کۆمەڵگە کوردیەکاندا دەرخست1٨٧. بەداخەوە، گوتارە میدیاییەکان بەئەنقەست هەوڵەکانی چاالکوانانی 
مافەکانی ژنانی کورد و ڕێکخراوەکانیان  لە چارەسەرکردنی توندوتیژی دژبە ژناندا لەناو کۆمەڵگە کوردیەکاندا 

پشتگوێ خستووە.

2.٨ دەستپێشکەریەکانی شانشینی یەکگرتوو لەسەر توندوتیژیی پەیوەست بە شەرەف

تا ئەم دواییانەش، دەستپێشکەری سەرەکی حکومەت لە شانشینی یەکگرتوودا لەسەر توندوتیژیی پەیوەست بە 
شەرەف بەتایبەتی جەختی لەسەر بەشوودانی زۆره ملێ بوو  وەک لەوەی هەوڵی گەشەدان بە تێگەیشتنێکی باشتر بدات 
لەسەر رادە و شێوازەکانی توندوتیژیی پەیوەست بە شەرەف و توندوتیژی دژبە ژنان  و پەیوەندیە ناوەکیەکانیان 
بەیەکەوە. یەکێک لە بواردنە سەرەکیەکان پرۆژەکەی ساڵی 1٩٩٩ بوو لەسەر ستراتیژەکان بۆ چارەسەرکردنی تاوانەکانی 
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شەرەف کە بە هەماهەنگی لەگەڵ سەنتەری یاسای ئیسالمی و رۆژهەاڵتی ناوەڕاست لە کۆلیژی دیراساتی رۆژهەاڵتناسی 
و ئەفریقا لە زانکۆی لەندەن و سەنتەری نێودەوڵەتی پاراستنی یاسایی مافەکان ئامادەکرابوو. لەئاستی جەماوەری و 
لە کاری مەیدانی دا ژمارەیەک کۆمەڵگە و گروپەکانی ژنان وەک ڕێکخراوی مافی ژنانی ئێرانی و کورد و ژنانی کورد بۆ 
کارکردن دژبە کوشتنەکانی شەرەف بۆ چەندین ساڵ لە که مپه ینکردندا بوون تاوەکو راستی توندوتیژیی پەیوەست بە 

شەرەف بخەنە بەر رۆشنایی.

دەمێک نیە کە پۆلیسی میترۆپۆلیتان پێشکەوتنی تۆمارکردوە لە رێگیریکردنی توندوتیژی پەیوەست بە شەرەف، 
لەگەڵ دەستپێشکەری زیاتری وەزارەتی کاروباری دەرەوە و کۆمۆنوێڵس. بزوێنەری خێراترکردنی ئەم کارە روماڵکردنی 
گەورەی میدیا بوو لە 2002 دا بۆ کوشتنی هێشو یونسی کچە کوردی عێراقی 1٦ ساڵ لەالیەن باوکیەوە پاش ئەوەی 
کە زانیبووی پەیوەندی هەیە لەگەڵ کوڕێکی لوبنانی مەسیحی دا) بڕوانە باسی زیاتری کەیسەکە دواتر(. هاوتەریبی 
باوەڕی گشتی کە دەڵێت تاوانەکانی شەرەف کێشەیەکی جیاوازیی کولتورەکانە ، دادوەر کاتی حوکمدان بەسەر باوکی 
هێشو دا بە زیندانی هەتایی حاڵەتەکەی وەسف کردبوو بە چیرۆکێکی تراژیدی کە لەئەنجامی یەکترقبوڵنەکردنی دژواریە 

کولتوریەکانەوە دروستبووە لەنێوان بەها نەریتیەکانی کورد و بەهاکانی کۆمەڵگەی خۆرئاواییدا. 
لە مانگی یەکی 200٣دا پۆلیسی میترۆپۆلیتان دەستیکرد بە دروستکردنی گروپی کار بۆ کارکردن بۆ رێگیری ستراتیژی 
دەڤەری لەندەندا. گروپێکی ناوخۆی دووەم پێشخرا بۆ گەیاندنی ڕشتە  لە کوشتنی کەسوکار لەسەر شەرەف لە 
راهێنانێک بەناو هەمو هێزەکانی پۆلیس لە واڵتدا. لە حوزەیرانی 200٤دا  پۆلیسی سکۆتالند یارد رایگەیاند کە خەریکە 
پێداچوونەوەی 10٩ حاڵەتی دانراو بە کوشتنی شەرەف دەکات لەماوەی نێوان  1٩٩٣ بۆ 200٣. لەبەرئەوەی زۆربەی 
کەیسەکان پێشتر داخرابوون مەبەستی سەرەکی دەستپێشخەریەکە دۆزینەوەی هاندەری پشت ئەم تاوانانە بوو بەو 
تێڕوانینەوە کە پەرەبدرێت بە خەماڵندنی ئاماژەکانی مەترسی  و دامەزراندنی بنکە زانیاریەکی نیشتمانیی پۆلیس 
بۆ چاودێریکردن و تۆمارکردنی ئەو کەیسانە بەشێوەیەکی کاریگەرتر. ئەمە پێشکەوتنێکی گرنگ بوو لەبەرئەوەی 
کەموکورتی زۆر گرنگ دەستنیشان کران سەبارەت بە تۆمارکردنی زانیاری لەو حاڵەتی کوشتنانەدا لەالیەن پۆلیسەوە.

لە ئەنجامدا پێناسەیەکی سادە بەاڵم ئاگایانەی توندوتیژی پەیوەست بە شەرەف لەالیەن پۆلیسەوە پێشخرا. یەکێک 
لە پۆلیسە پلەدارەکان  کە  لەم لێکۆڵینەوەیەدا بەشدار بوو  ئەم زانیاریە پاشخانیەی خوارەوەی پێشکەش کرد:

لە ئاداری 200٧دا دەستمان کرد بە پێشخستنی پێناسەیەکی پێشبار بۆ کارکردن سەبارەت بەوەی چۆن لە توندوتیژیی 
پەیوەست بە شەرەف دەڕوانین ، ئەویش ئەمەیە... تاوانێکە یاخود روداوێک کە ئەنجامدراوە یان پێدەچوو ئەنجام بدرێت 
بۆ پاراستنی شەرەفی خێزان و کۆمەڵگە بە گشتی. ئێمە لەو راستیەوە سەیری مەسەلەکانمان دەکرد کە توندوتیژیی 
پەیوەست بە شەرەف مەسەلەیەکی نیشتمانی و نێودەوڵەتیە بەو پێیەی سنورە ناوخۆیی و نێودەوڵه تیەکان دەبەزێنێت. 

دەشکەوێتە سەرو ژمارەیەکی دیاریکراو و بەتەنها پەیوەست نیە بە ئایینێک یان بیروباوەڕێکی دیاریکراو.
)ئەفسەری پۆلیس٧( .

کەیسەکانی  بەدواداچوونی  بۆ  نەخشەیەک  تاقیکردنەوەی  بە  دەستیکرد  گشتی  داواکاری  200٧دا  حوزەیرانی  لە 
توندوتیژی پەیوەست بە شەرەف وەک بەشێك لە پرۆژەیەکی گەورەتر کە بریتیبوو لە راهێنانی 2٥ داواکاری تایبەتمەند 
بۆ کارکردن لەسەر تاوانەکانی پەیوەست بە شەرەف لە ناوچە هەستیارەکاندا و پێشخستنی سیستەمێک بۆ الوازکردنی 

هاوسەرگیری بەزۆر و حاڵەتەکانی توندوتیژیی پەیوەست بە شەرەف1٨٨.

بە کارکردن لەسەر رونومایی پێشوتری پۆلیسی میترۆپۆلیتان، کۆمەڵەی ئەفسەرانی پۆلیس بە راوێژی زۆر ئێستا 
گەشەی داوە بە ستراتیژەکانی کۆمەڵەی ئەفسەرانی پۆلیس لەسەر توندوتیژیی پەیوەست بە شەرەف و هاوسەرگیری 
بەزۆر1٨٩، هاوکات لەگەڵ  پەیڕەوکردنی پالنی کارێکی دوو ساڵی.  ستراتیژەکە بریتیە لە ڕێنمایی سەراپاگیر و 
دابینکردنی راهێنان بۆ ئەفسەرانی پۆلیس لە سەراپای واڵتدا و هەنوکە کاری پێدەکرێت. خەماڵندنی مەترسی/ ریسک 
لەالیەن پۆلیسەوە بەڕێوەدەچێت لەڕێگەی هەڵسەنگاندنی پێشێلکاری ناوماڵ و راوەدونان و توندوتیژیی پەیوەست 
بە شەرەف و دەستنیشانکردنی مەترسی و مۆدێلی هەڵسەنگاندن و بەڕێوەبردنەوە1٩0. ئەم مۆدێلە ئەوە دەگەیەنێت 
کە بۆ یەکەم جارە هەمو خزمەتگوزاریەکانی پۆلیس و ژمارەیەکی مەزنی دامودەزگا هاوبەشەکان لە گشت شانشینی 
یەکگرتوودا یەک لیستی ڕێنمایی هاوبەش بەکاردەهێنن بۆ دەستنیشانکردن و هەڵسەنگاندنی مەترسی. ئەنجومەنی 
کۆمەڵەی ئەفسەرانی پۆلیس  لە ئاداری 200٩ وە متمانەیەن خستە سەر مۆدێلەکەی پێشێلکاری ناوماڵ و راوەدونان و 

توندوتیژیی پەیوەست بە شەرەف تاوەکو لەهەموو خزمەتگوزاریەکانی پۆلیس و لە ته واوی شانشینی یەکگرتوودا 
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جێبەجێ بکرێت.

بەمجۆرە بەدەنگەوەهاتنێکی پێکەوەیی و ڕێنمایی پیادەکاری باش و ستراتیژەکان  هەوڵیان بۆ دراوە. راهێنان و 
ڕێنمایی و هەڵسەنگاندنەکانی مەترسی هەموویان وەک بەشێک لە ستراتیژیه تی توندوتیژیی پەیوەست بە شەرەفی 
کۆمەڵەی ئەفسەرانی پۆلیس  پەرەیان پێدراوە. ئەفسەرانی پۆلیسی پێشەنگ و پەرۆش دەستیان کرد بە گواستنەوەی 
بەدەنگەوەهاتنی پۆلیسی میترۆپۆلیتان و هەنوکە لەرێگەی کۆمەڵەی ئەفسەرانی پۆلیسەوە پۆلیس زۆر خێراتر دێت 
بەدەنگ مەسەلەکانەوە. هەندێک لەو ئەفسەرانەی کە چاوپێکەوتنیان لەگەڵ کرا بۆ توێژینەوەکە لە ئاستی جیهاندا 
قسەیان کرد لەبارەی ستراتیژە نوێکە و راهێنان و پیادەکردنی دەستپێشخەریەکان_کە وادانراوە پێشەنگی جیهان بێت_ 
هەروەها ئارەزومەندی خۆیان دەربڕی کە لەگەڵ هاوەڵەکانیان لە کوردستانی عێراق کاربکەن گەر ئەمە یارمەتیدەر بێت. 

ئەم کارکردنە بۆ ئایندە لە ئاستی ستراتیژیدا هێشتا ماویەتی بەرجەستە و پەیرەوبکرێت و تەنها دەستپێکێکە. 
هەرچەندە هەوڵی جدی و بەتەرکیز و بەئەمەک هەبوون لەم سااڵنەی دوایدا بەاڵم ئەوانەی کاری مەیدانی دەکەن بۆ 
بەرەنگاربونەوەی  گرفتەکە لەسەر ئەو بڕوایەن کە هێشتا کاری زۆر ماوە بکرێت بۆ باشکردنی جۆرێتی کاری پۆلیس و 

بەدەنگەوەهاتنی یاسای تاوان بۆ تاوانەکانی شەرەف. 

٣.٨  ڕێکخراوە کوردیەکانی پشتگیریی ژنان و ناحکومیەکان لە شانشینی یەکگرتوودا

هاوشانی چاالکیەکانی بزووتنەوەی ئافرەتانی کورد لە کوردستان، ژنانی کورد لە هەندەران تۆڕێکی سەربەخۆی 
کۆمەڵە کولتوری و کۆمەاڵیەتی و سیاسیەکانی ژنانیان لەشارە جیاوازەکانی ئەوروپادا دروست کردووە. ئەم ڕێکخراوانە 
خۆیان تەرخان کردوە بۆ پاڵپشتی و پەرەدان بە مافەکانی ژنان لە کۆمەڵگەی کوردیدا لە کوردستان و لە هەندەران. 
لەم دەیەیەی رابردوودا لەڕێگەی تێکۆشانی ئەم ڕێکخراوانەوە و هەوڵی تاکەکەسی چاالکوانان چەندین تابوی پەیوەست 
بە توندوتیژی دژبە ژنان بەتایبەتی توندوتیژیی پەیوەست بە شەرەف پەردەیان لەسەر هەڵماڵدراوە.  تاوانەکانی 
وەک کوشتنەکانی شەرەف و توندوتیژیی ناوماڵ و هاوسەرگیریی بەزۆر و خەتەنەی مێینە و ئەشکەنجەی سێکسی و 
القەکردن وەک تاوانەکانی جەنگ بوونەتە جێگای قسەوباسی رای گشتی و که مپه ینی نێودەوڵەتی. بۆ نمونە، هەر لە 
دامەزاراندنیەوە لە سالی 2002دا ڕێکخراوی مافەکانی ژنانی ئێرانی و کورد  سەرنجی لە زیادبوونی ئاستی توندوتیژیی 
پەیوەست بە شەرەف و هاوسەرگیری بەزۆر دابوو لەناو کۆمەڵگەکانی رۆژهەاڵتی ناوەڕاست لە شانشینی یەکگرتوودا و 

خزمەتگوزاری داکۆکیکردنی بۆ هەزارەها کالیەنت)آلموکل( دابین کردووە. 

بەڕێوبەری ئێستای که مپه ینی جیهانی دژبە کوشتنەکانی شەرەف روونی کرده وه  کە: 
»کوشتنەکانی شەرەف لەناو خێزاندا ئەنجام دەدرێن و تاوانێکی دەستەجەمعی و پالنداڕێژراون«.

چەندین گروپی ژنان لە شانشینی یەکگرتوودا ئێستا سەرقاڵی کۆکردنەوەی شارەزایین لەسەر تاوانەکانی شەرەف بۆ 
سەرنج راکێشانی ڕێکخراوە کۆمەکبەخشەکان و بۆ باشکردنی بەدەنگەوەهاتنە سەرەکیەکان. بە زیادکردنی تەرکیزی میدیا 
لەسەر کوشتنەکانی شەرەف ئەم گروپانە بەشداریەکی گرنگیان کرد لە چارەکردنی ئەو بێدەنگیەی کە بەشێوەیەکی باو 
تەوقی ئەم شێوازانەی  توندوتیژی دابوو. بەرزبوونەوەی هۆشیاری و تێگەیشتن لە گرفتەکە لەسەرەنجامی ئەو کارانەوە 
توانای بەخشیوەتە قوربانیەکان تا داوای پشتگیری بکەن بەاڵم بەشێوەیەکی دراماتیکیش ئەرکی ئەم ڕێکخراوانەی قورس 

کردووە .

بێگومان توندوتیژیی پەیوەست بە شەرەف زیادی کردووە، لەو باوەڕەدام ئەمساڵ لەسەرو 100 کەیسەوە بێت و 
هێشتاش کاریان لەسەر دەکەین...بەاڵم خاڵی هەرە گرنگ ئەوەیە خەڵک و ئەو ژنانەی داوای یارمەتی دەکەن لە 
ڕێکخراوەکان لەم چەند ساڵەی دوایدا بێگومان بەشێوەیەکی دراماتیک زیادی کردووە، ساڵی پار و ساڵی پێشوتریش دو 

بەرامبەر و سێ بەرامبەر زیادیان کردبوو.
)ڕێکخراوی مافەکانی ژنانی ئێرانی و کورد(

ڕێکخراوی چاودێریی مافی ژنی کورد و سەنتەری رۆژهەاڵتی ناوەڕاستی مافەکانی ژنان و گروپەکانی تری مافەکانی 
ژنان هەروەها کنەیان کرد بەناو پەیوەندیەکانی باوکساالریدا ، کە چۆن بونیادنانی سێکچواڵیتیی ژنان و پەیوەندیەکانی 
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لەگەڵ  نێرایەتی و شەرەفدا لەناو کۆمەڵگە کوردیەکاندا پێگەی پاشکۆیەتی ژنان دەستنیشان دەکەن.  ئەو چاوپێکەوتنانەی 
لەمیانەی ئەم لێکۆڵینەوەیەدا لەگەڵ ڕێکخراوەکانی ژناندا سازکراون دەریدەخەن کە ماناکانی شەرەف و شەرمەزاری 
جێگیرنین بەڵکو ناکۆکیان لەسەرە و بەردەوام لەجێگۆڕکێدان. بەمجۆرە، نەک بەتەنها لەناو کەرتی یاسایی و ژناندا 

بەڵکو لەناو کۆمەڵگەکانیشدا گۆڕان رودەدات.

تێڕوانینی ڕێکخراوە تایبەتمەندەکانی ژنان لەسەر بەدەنگەوەهاتنی دەوڵەت

باشکردنی  بۆ  هەولدابوون  لە  یاساییەکانی  دامودەزگا  بەریتانیا  دەوڵەتی  کرا،  دەستنیشان  لەسەره وە  وەک 
بەدەنگەوەهاتنی  توندوتیژیی پەیوەست بە شەرەف بەاڵم ئەمەش لە هاودژی به ده ر نه بووه .  بۆچوونی ڕێکخراوە 
ناحکومیەکانی ژنان سەبارەت بە کاریگەری دەستێوەردانەکانی دەوڵەت لە مەسەلەکانی  توندوتیژی پەیوەست بە 
شەرەف جیاوازن. وەک نوێنەرێکی ساوتهۆڵ بالک سسته رز کاتێک لەم لێکۆڵینەوەیەدا چاوپێکەوتنی لەگەل سازدرا 

جەختی کردەوە که :

رێگەچارە هاودژەکەی ]حکومەت[ ئەوەیە کە.... زۆر پێچەوانەیە، لەدوای 11ی سێپتەمبە و ٧ی تەموز ئەولەویەتی 
حکومەت بریتیبووە لە رێگیریکردنی توندڕەوی سیاسی، کە سەرەنجام بۆتە هۆی ئەوەی حکومەت پارەیەکی زۆری چەند 

ملیۆن پاوەنی تەرخان بکات بۆ ڕێکخراوە ئایینیەکان.
ئەمەش بەدەوری خۆی:

دەوڵەت  زۆری  بە کۆمەکی   .... کەمینەکان  کۆمەڵگە  ناو  نەریتپارێزەکانی  کە الیەنە  بارودۆخێکی خوڵقاندووە 
بوژاونەتەوە... لەکاتێکدا گروپە عەلمانیەکانی وەک ئێمە_ڕێکخراوەکانی ژنان_ لەراستیدا دوچاری قەیرانی دارایی 

بووینەتەوە، لەئەنجامدا بۆتە هۆی داخستن و کەمکردنەوەی هەندێک لە خزمەتگوزاریەکانمان.
)ساوتهۆڵ بالک سسته رز(

 کەمی کۆمەک پێکەوە لەگەڵ بۆچوونە نارۆشنەکانی پۆلیس و دامودەزگا یاساییەکانی تر و تەرکیز کردنە سەر 
دابینکردنی بەدەنگەوەهاتنی دادوەری تاوان  بەبێ خزمەتگوزاری پاڵپشتی بەرفراوان مانای ئەوەیە کە ڕێکخراوەکانی 
ژنان تەنگوچەڵەمەیان هەیە لە بەدیهێنانی داواکاریەکانی ژنانی ماف پێشێلکراو کە سەردانیان دەکەن و چەندینیان لە 
قەیراندان.  لەکاتێکدا ستراتیژیه ته  نوێکانی پۆلیس و داواکاری گشتی  و دەزگا هەمەجۆرەکانی هاوبەش لە چارەسه رکردنی 
توندوتیژیی پەیوەست بە شەرەف لەالیەن ڕێکخراوەکانی ژنانی کورد و ئەوانی تر پێشوازیان لێکرا،  لە هەمان کاتدا 
دەستنیشانی پێویستی  گەشەدان بە بەدەنگەوەهاتنێکی زیاتر پێکەوەیی دەکەن. بەتایبەتی، دەستنیشانی پێویستی 
بەپەلەی باشکردنی پرۆژەکانی پاڵپشتی ژنان و پەناگاکان و گەیاندنی خزمەتگوزاری دەکەن شانبەشانی پرۆگرامەکانی 
بەرزکردنەوەی هۆشیاری و رێوشوێنەکانی خۆشگوزەرانی کە دەشێت ئەوکاتە لەگەڵ دەستپێشکەریە باشکراوەکانی 

دادوەریی تاواندا کاری خۆیان بکەن. 

ڕێکخراوەکانی ژنان و رزگاربوانی توندوتیژی جێندەری و شەرەف هەروەها دەستنیشانی شکستی و کەموکوڕی تر 
دەکەن لە بەدەنگەوەهاتنەکانی دەوڵەتدا. لێرەدا ئێمە ئەم لیکۆڵینەوەی کەیسانەی خوارەوە روون دەکەینەوە کە کەیسی 
بەناوبانگی کوشتنەکانی شەرەفن و چۆنیەتی لێپێچینەوەی تاوانەکان و کارکردن لەسەریان لە سیستەمی دادوەریی 

تاوانی شانشینی یەکگرتوودا لەخۆیان گرتووە.

٤.٨ خوێندنەوەی کەیس: کەیسی هێشو یونس 
یەکێک لە کەیسە هەرە راگەیەندراوەکان ئەوەی کچە تەمەن 1٦ ساڵ هێشو یونس بوو.  لە 12ی تشرینی یەکەمی 
2002 دا عەبدوڵاڵ یونسی باوکی هێشو ئەوی کوشت. تاوانی ئەوەبوو کە بوبووە ›خۆرئاوایی‹. خێزانەکەی لەدەست 
زوڵموزۆری رژێمی سەدام حوسێن لە کوردستانی عێراق هەڵهاتبوون و بەرەو بەریتانیا کۆچیان کردبوو. هێشو لەگەڵ 

پیاوێکی مەسیحی لوبنانی دا پەیوەندی بەستبوو.
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کورتەی کەیسەکە
کوشتنەکە لە گەرماوی ماڵەکەدا لە لەندەن ئەنجام درابوو. عەبدوڵال لە پێشدا ژوور بە ژوور راوەدووی هێشوی نابوو 
پێش ئەوەی لەپەنایەکی گیربکات و بەچەقۆیەکی مەتبەخ بیکوژێت. یانزدەجار دابویە بەر چەقۆ. دوا لێدان ئەوەندە 
بە رقەوە وەشێندرابوو کە نوکی چەقۆکە شکابوو کاتێک بەر ئیسکێکی ملی کەوتبوو. پێش ئەوەی دوا لێدانی لێبدات 
عەبدوڵاڵ  سەری کچەکەی بە بانیۆی حەمامەکەدا شۆرکردبوەوە و قوڕگی بڕیبوو. لەسەر زەوی حەمامەکە تا مردن 
خوێنی لەبەر رۆشتبوو و خزابووە نێوان تەوالێت و بانیۆی حەمامەکەوه . کاتێک تەرمەکەی دۆزرابووەوە چەقۆ دەسک 

سپیەکە هێشتا لە قوڕگی چەقیبوو.

هەرچەند عەبدوڵال یونس دوای کوشتنەکە هەوڵی خۆکوشتنی دابوو، ساڵی 200٣ دادگایی کرا. لە دادگایکردنەکەدا 
هەستاندووە.  قینی  هێشو  مەسیحیەکەیەوە  هاوڕی  کوڕە  و  خۆرئاوایی  جلوبەرگ  ستایلی  بەهۆی  کە  رایگەیاند 
گەواهینامەکانی تری بەرگریکردنەکەی ئەوەیەیان دەخستە روو کە ›ناچارکراوە بە کوشتن‹  چونکە هێشو ئەوی خستبووە 
›بارێکی شلۆقەوە‹ بە لەکەدار کردنی ›شەرەفی‹ خێزانەکەی. لەکاتی سەپاندنی حوکمی هەتاییدا بەسەر عەبدوڵاڵ یونس 
دا دادوەر دێنیسن وتی کە »کوشتنەکە و شێوازەکەی زۆر سامناک بوون. ئەمە بە هەموو بۆچوونێک چیرۆکێکی تراژیدیە 
کە دروست بووە لەئەنجامی یەکترقبوڵنەکردنی دژواریە کولتوریەکانەوە لەنێوان بەها نەریتیەکانی کورد و بەهاکانی 
کۆمەڵگەی خۆرئاوایی. روون و ئاشکرایە کە تۆ بەوپەڕی هێز و لەدڵەوە ناڕازی بوویت لەسەر شێوازی ژیانی کچەکەت 

لەم واڵتەدا بەاڵم نابێت ئەمە بکرێتە بیانویەک بۆ کوشتن«.      
 

ئەم کەیسە لەئەنجامدا حوکمی لەسەردرا بەهۆی کوشتنەوە. بەاڵم نیگەرانیەکانی سەبارەت بە هەستیاریی کولتوری 
هانی سیستەمی یاسایی و پۆلیسی داوە زۆر بە پارێزەوە بەدواداچوونی ئەو کوشتنانە بکات کە پەیوەندیان بە پیادەکاریە 
کولتوریەکانەوە هەیە. وەزیری ناوخۆ مایک ئۆبراین دوای کەیسەکە رایگەیاند »کوشتن  هەر کوشتنە«، لە کێشەی 
کوشتنەکانی شەرەفدا فرەکولتوری  زۆر جار دەبێت بە بیانو بۆ » کوێرێتی ئێتیکی‹‹. ئەمە بۆچونێکە فەرماندە ئاندی 
بەیکەری سەرۆکی بەڕێوبەرایەتی تاوانە مەترسیدارەکانی پۆلیسی مترۆپۆلیتان  بە ئاشکرا هاوڕابو لەگەڵیدا، کە لە 
ساڵی 200٣دا وتی »بێگومان خەڵک هەبوون کە هەوڵیاندا عەبدوڵال یونس بپارێزن کە رەنگە لێپێچینەوەیان لەگەڵ 
بکرێت بە گومانی رێگرتن لە رێڕەوی یاسا... ئێمە تەواو دڵنیاین کە هەندێک ئەندامی کۆمەڵگە یان هاوڕێکانی هەوڵیاندا 
یارمەتی بدەن لە داپۆشینی تاوانەکەدا. هەرکەسێک ئەم تاوانەی کردبێت یان هەر تاوانێکی تری کوشتن بکات بەتەواوی 
لێپێچینەوەی لەگەڵ دەکرێت و دەهێندرێتە بەردەم دادگاکان. ئێمە چاوپۆشی لێناکەین و نابێت هیچ کۆمەڵگەیەکیش 

بیکات. ئەوە کوشتنە. هیچ بیانویەکی بۆ نیە و تەواو.«

لێکۆڵەرەوەی پشکنەر برێنت هیات لە بەڕیوبەرایەتی تاوانە مەترسیدارەکانی پۆلیسی میترۆپۆلیتان لە کاتی ئەم 
پرۆژەیەدا چاوپێکەوتنی لەگەڵ کرا. سەبارەت بە ئەم کەیسە ئەو پێێ وابو کە: »عەبدوڵال یونس هێشوی کوشت بۆ 
پاراستنی بەناو شەرەفی. چەند مانگێک پێش مردنی برابوو بۆ کوردستان تا به شووی بده ن. بەاڵم هاوسەرگیریەکە سەری 
نەگرتبو چونکە ماڵی زاوا زانیبویان كچێنی لەدەستداوە. عەبدوڵاڵ هێشوی هێنایەوە و بڕیاریدا لەناوبەرێت. خێزانەکەی 

رێگەیان بە کوشتنەکە دابو.«

٥.٨  خوێندنەوەی کەیس: کەیسی بەناز مەحمود

خێزانەکەی بەناز مەحمود بابەکر ئاغا ساڵی 1٩٩٨ کۆچیان کرد بۆ بەریتانیا. بەناز تەمەنی 21 ساڵ بو لە میتچامی 
باشوری لەندەن دەژیا کاتێک ساڵی 200٦ بە قەیتانی پێاڵو خنکێندرا.

کورتەی کەیس
تەرمی بەناز خرابوە جانتایەک و لەباخچەیەکی هاندۆرسی بێرمینگهام نێژرابو. تەرمە شیبوەوەکەی سێ مانگ دوای 

دیارنەمانی لە نیسانی 200٦دا دۆزرایەوە. 

لە  حوزەیرانی 200٧دا باوکی و مامی بەتاوانی کوشتنەکەی تاوانبار کران. زانرا باوکی بەناز فەرمانی کوشتنەکەی 
داوە بەاڵم براکەی ئەنجامی دابو. ئەندامێکی تری کۆمەڵگەی کوردی عێراقی بەناوی پشتیوان حەمە تاوانبار کرا بە رێگری 
رەوتی یاسا. لە ئاداری 200٧دا پیاوێکی تریش بەناوی موحمەد مارف حەمە کە خزم نەبو بەاڵم سەربە کۆمەڵگەی کوردی 
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عێراقی بو  تاوانبار کردا بە کوشتنی بەناز. لەالیەن باوکی بەنازەوە بەکرێگیرابو بۆ یارمەتیدان لە کوشتنی بەناز دا. 

حەمە بە نهێنی دەنگی تۆمارکرابو لە زینداندا کاتێک قسە بۆ هاوڕێیەکی دەکات و دەقی قسە تۆمارکراوەکانی لە 
دانیشتنی پێش حوکمدانی دادگادا خوێندرایەوە. حەمە دانینا بو بە ›لێدان‹ و‹ ****نی‹ بەنازدا. لە تۆمارە دەنگیەکەدا 
گوێبیستی پێکەنینی حەمە و هاوڕێکەی دەبین باسی دەکات کە چۆن کوشتویانە لەگەڵ ئاری محەمەدی مامی دا کە 
›سەرپەرشتی‹ کارەکەی کردوە. دو گومانلێکراوی تر لە کوشتنەکەدا کە رایانکردبو بۆ عێراق پاش کامپینێکی دورودرێژ 
بۆ دادپەروەری تەسلیم کران. لە باسکردنی چۆنیەتی کوشتنەکەدا حەمە دەڵێت: »سوێند دەخۆم بەخوا کە دو کاتژمێری 
خایاند. رۆح و گیانی دەرنەدەچو.« حەمە دەڵێت بەناز بۆ ماوەی پێنج خولەک خنکێندرابو بەاڵم نیو کاتژمێری تری 

ویستبو تا بمرێت: »بەشەق لێم دەدا و بەپێوە دەچومە سەر ملی بۆ ئەوەی رۆحی دەرچێت.«

تاوانی بەناز خۆشەویستی بو لەگەڵ پیاوێکی کوردی موسڵمانی 2٨ ساڵدا بەناوی رەحمەت سولەیمانی، کە لە 
هەمان خێڵ نەبو بەاڵم کوردی ئێران بو. لەبۆنەیەکی خێزانی دا یەکتریان بینیبو و یەکتریان خۆشویستبو و بڕیاری 
رەدوکەوتنیان دابو. ئەم روداوە وەک ئابڕوبەر لەالیەن خێزانەکەوە تەماشا دەکرا و کارەکەی لەالیەن کۆمەڵگەی  
کوردی باشوری خۆرئاوای لەندەنەوە پێی زانرا. لە دوادوایەکاندا خێزانەکە هاوسەرگیریەکیان لەگەڵ ئامۆزایەکیدا لە 
هەمان خیڵ بۆ رێکخستبو. ماوەیەکی کەم دوای هەوسەرگیریەکە بەناز هەوڵی جیابونەوەی دا لەسەر ئەو بنەمایەی 
هاوسەرەکەی خراپ رەفتاری لەگەڵ دەکات.  ئارەزوی ئەو بۆ هەڵوەشاندنەوەی هاوسەرگیریەکە لەالیەن ئەندامە 
گەورەکانی خێزانەکەیەوە وەک خیانەت لە شەرەفی خیزان دانرابو. کاتێک خێزانەک زانیبویان نیازی رەدوکەوتنی هەیە، 
باوکی بەناز کۆبونەوەیەکی خێزانی بەسوربونی مامی بەناز بەستبو و بڕیاری کوشتنی درابو. هەمو ئەنجامدەرەکانی 
تاوانەکە لەم کەیسەدا باوەریان وایە کاری توندوتیژیەکەیان وەاڵمدانەوەیەکی رەوای هەڵسوکەوتی بێشەرەفانەی بەناز 

بو.

کەیسەکەی بەناز سامناک بوو بەشێکی لەبەر درێژوبەوەی ماوەی ئازارەکەی و ئەو راستیەی کە هەوڵی پێشوتر 
هەبون لەسەر ژیانی. لە یەکێک لەو هەواڵنەدا تەلەفونی کردبو بۆ پۆلیس پاش ئەوەی لە پەنجەرەیەکەوە هەڵهاتبو. 
سەرەڕای ئەو راستیەی دەستەکای خوێنیان لێتکابو پۆلیس وا هەڵسوکەوتیان لەگەڵ کردبو کە ئەمە نواندنێکە 
بۆسەرنج راکێشان لەسەرەنجامی کێشەیەکی خێزانی تایبەتەوەسەری هەڵداوە، پۆلیس قسەکانی ئەویان وەک درامی 
دروستکراو لەقەڵەم دابو. ئەو ژنە پۆلیسەی پەیوەندی بە کێشەکەوە هەبو دواتر دانی بەوەدا نابو کە هەڵەیەکی گەورەی 
کردوە. لەراستیدا پۆلیس لە بیری ئەوەدابون کە بەناز بە زەرەرگەیاندن تاوانبار بکەن لەبەرئەوەی پەنجەرەیەکی 
شکاندبو لەکاتی راکردندا. بەناز دواتر پەیامێکی ڤیدیۆیی تەلەفونی لە مۆبایلی کوڕە هاوڕێکەیدا تۆمارکردبو لەسەر 
رەتکردنەوەی پۆلیس بۆ یارمەتیدانی و لەکاتی پرۆسەی دادگایی کوشتنەکەدا بەکارهێندرا. بەناز و کوڕەهاوڕێکەی 

بەبەردەوامی هەڕەشەیان لێکرابو تەنانەت چەندجار هەوڵی رفاندنیان درابو.

هەرچەندە پۆلیس داواکانی بەنازی بەجدی وەرنەگرتبو کاتێک لە ژیاندابو ، مردنەکەی بوەهۆی بەدواداچونێکی 
گەورەی پۆلیسی. ٤٤ پشکنینی ماڵ و 22 دەستگیرکردن رویاندا لەگەڵ وەرگرتنی ٧٧٩ گەواهینامە. شازدە کەس بەکەفالەت 

بەردران تا ئامادەببنەوە لەبەردەم پۆلیس لەناویاندا چەنین کەس هەڵهاتن بۆ کوردستانی عێراق. 

ڕێکخراوەکانی ژنان و هی تریش دەستیانکرد بە لۆبی کردنی هەریەک لە  حکومەتی بەریتانیا و حکومەتی هەرێمی 
کوردستان بۆ رادەستکردنەوەی ئەو دو گومانلێکراوەی کوشتنەکە کە مابونەوە. بڕیاری رادەستکردنەوەکە لە بەهاری 
2010دا لەالیەن حکومەتی عێراقەوە دەرکرا. عومەر حوسەین و محەمەد ساڵح عەلی پایزی 2010 لە دادگای ئۆڵد بەیلی 

دەهێندرێنە بەردەم دادگا.

ئەم کەیسە بەرجەستەی بنەماکانی باوکاساالری دەکات لە توندوتیژی پەیوەست بە شەرەفدا لەگەڵ کەمدیقەتی لە 
بەدەنگەوەهاتنی دەوڵەتدا )بەالیەنی کەمەوە لە سەرەتادا(. توندوتیژی پەیوەست بە شەرەف بە تەنها ئەنجامنادرێت 
لەالیەن مێرد یان نزیکەکانی سێکس بەڵکو لەالیەن ئەندامانی تری خێزان و کۆمەڵگە بەگشتی بەاڵم پۆلیس خاووخلیچک 
بون لە کارکردن لەسەر ئەمە.  کوشتنی بەناز دەریخست کە چۆن پۆلیس دەکرێت شکست بهێنن لە پاراستنی  ئافرەتێکی 
گەنج لە کۆمەڵگە کەمینەکاندا لە شانشینی یەکگرتوودا1٩1.  کەیسەکەی ئەو دەریدەخات کە ئەو جۆرە تاوانانە زۆرجار 

کەم لێپێچینەوەیان بۆ دەکرێت بەالیەنی کەمەوە تا کاتێک قوربانیەکە دەکوژرێت.

بەمجۆرە، لە کەیسەکەی بەنازدا شکستی سیستەماتیک هەبون . پرۆژەی نیوهامی ژنانی ئاسیایی کە ڕێکخراوێکی 
ژنانی خاوەن ئەزمونی بیست ساڵە لە کارکردن لەگەڵ کەمینەکان و کۆمەڵگەکانی تری رۆژهەاڵتی لەندەن دەستنیشانی 
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ئەوەیان کرد کە نەرمی نواندنی پیادەکاریەکانی پۆلیس زۆرجار رێگەی بە تاوانکاران داوە جارێکی تر سەرپێجی 
کەیسەکە  جیاوازدا  کاتی  چوار  لە  ئەوەی  سەرەڕای  بۆنمونە  وەهابو.  تراژیدیەدا  کەیسە  لەم  وەک  بکەنەوە1٩2، 
گەیەندرابوە الی، پۆلیس یان بەڵگەکەی پشتگوێ خستبو یان نەیتوانیبو بەدواداچون و لیكۆڵینەوەی دامەزراوەیی بکات 

بۆ ئەو هەڕەشەی کوشتنانەی باوک و مامی بەناز لێیان کردبو.

مایەی سەرسوڕمان نیە کە ئەفسەرانی ناشارەزا ناتوانن بەشێوەیەکی کاریگەر ئەم کێشانە چارەبکەن 1٩٣. ئەمڕۆشی 
لەسەربێت حکومەت شتێکی کەمی کردوە بۆ بەگەڕخستنی دەرامەتی زیاتر بۆ پاراستن و یارمەتیدانی ژنانی کەمینەی 
دوچاری توندوتیژی جێندەر و پەیوەست بە شەرەف. پاش روماڵی بەرفراوانی کوشتنی بەناز تاکە یەک سیاسەتمەداری 
ناسراو نەهاتە دەنگ بۆ سەرکۆنەکردنی توندوتیژی دژبە ژنان و داواکردنی بەدواداچونی گشتی یان پێشنیازکردنی 
گفتوگۆی پەرلەمانی. کەیسەکە بەتەواوەتی بەجێهێڵدرا بۆ بزوتنەوەی دژی توندوتیژی بەرامەر ژنانی رەشپێست و 
کەمینە نەتەوایەتیەکان کە بێنەپێش و داوای بەدواداچون بکەن. لەهەمان کاتدا زۆرێک لەم ڕێکخراوانەی رەشپێست و 
کەمینە نەتەوایەتیەکان حاڵی حازر دوچاری کەمکردنەوەی  گەورەی دەرامەت و داخستن بونەتەوە )بەتایبەتی لەدوای 

دانانی بڕینی خەرجی گشتی لە شانسینی یەکگرتوودا لە 2010 دا(.

٦.٨ که موکوڕیی دادوەری تاوان لە رابردوویەکی نزیکدا

لەو کەیسانەی سەرەوەدا دەتواندرێت تێبینی بکرێت کە کاتێک رویاندا پێویست بو پرۆسەی بەدواداچونی کوشتنەکانی 
شەرەف ڕێرەوی خۆی بگرتایە و رێکبخرایە لە هەمو قۆناغەکانی لێکۆڵینەوەدا. ئەم کەیسانە بونە نمونەی ناسراوی 
توندوتیژی دژبە ژنان  لەناو کۆمەڵگە کوردیەکانی شانشینی یەکگرتوودا و زنجیرەیەک شکستی بەدەنگەوەهاتنی دادوەری 
تاوان دەردەخەن سەبارەت بە توندوتیژی پەیوەست بە شەرەف لە هەردو ڕوی پاراستنی قوربانیە چاوەڕوانکراوەکان و 

هێنانە بەردەم دادگای ئەنجامدەرانی تاواندا، بەگوێرەی بۆچونی وەاڵمدەرەوەکان. 

هەرچەندە دەشێت زانیاری تایبەتمەند پێویست بکات لە لێکۆڵینەوەی کوشتنەکانی شەرەف دا،  کەیسە باسکراوەکانی 
سەرەوە هەڵەی سەرەتایی پیشاندەدەن لە پۆلیس دا. خوشکە رەشپۆشەکانی ساوسهۆڵ دوباتی دەکاتەوە کە  پۆلیس 
پێویستی بەکاری زۆرتر هەیە تا دادپەروەری بۆ قوربانیان بەدەست بهێنێت و زەمانەتی سەالمەتی رزگاربوان و قوربانیە 

چاوەڕوانکراوەکان بکات. بەکورتیەکەی  وەرگرتنی راهێنان بەتەنها بەس نیە بۆ گواستنەوەی کردار.

ئەوان ژیانی ژنان رزگارناکەن.. پێمان وتراوە کە پۆلیس پێویستی بە راهێنانی باشتر و زیاتر هەیە، بەاڵم بەڕاشکاوی 
بیڵیم دڵنیانیم چیتر ئەوەش بەس بێت. ئەوە دەیەیەک بەسەر ئەم جۆرە بەدەنگەوەهاتنەدا تیدەپەڕیت کەچی هێشتا 

ژنان دەمرن و هێشتا مندااڵن دەمرن.
)ساوتهۆڵ بالک سسته رز( 

ئەفسەرەکان زانیاری کەمیان هەبو لەبارەی توندوتیژی پەیوەست بە شەرەف لەکاتی کەیسە باسکراوەکانی سەرەوەدا 
پێویستیان بەوەبو رادەی زانیاریان لەسەر کوشتنەکانی شەرەف بەرزبکەنەوە، هێشتاش هەر پێویستە ئەو کارە بکەن.  
رەنگە هێشتا لە خەتەرناکی ئەو کەیسانە نەگەن کە پەیوەندی هەیە بەو کەسانەی گوماندەکرێت قوربانی توندوتیژی 

پەیوەست بە شەرەف بن و ئەوانەی لەدەرەوەی واڵت بێسەروشوێن بون.

ئەم کەیسەی خوارەوە پەیوەندی بە ژنی کوردەوە نیە، بەاڵم لێرەدا هێندراوەتەوە بۆ رونکردنەوەی دوا دوو سەرنجی 
سەرەوە و شکستهێنانی سیستەماتیکی تر لە رابردوی نزیکدا. هەروەها کەیسێکی سەرەکی بو کە بوە هۆکاری چەند 
بەروپێشچونێکی دیاریکراو  لەبەدەنگەوەهاتنەکانی دادوەری تاواندا لە شانشینی یەکگرتوودا. سوریت ئەسوال کە 
لە رەچەلەکی سیخی پونجابی بو  ساڵی 1٩٩٨ لەگەڵ خەسویدا چوو بو بۆ هیندستان بۆ ئامادەبونی زەماوەندێک. 
ئیتر دوای ئەوە نەبیندرایەوە. ساڵی 200٧ مێردەکەی و خەسوی بە تاوانی کوشتنی تاوانبارکران، ئەمە دەریدەخات 
کە هەندێک جار دەشێت ژنانیش دەستیان هەبێت لە کوشتنەکانی شەرەف دا. تیمی توێژینەوەکە توانی چاوپێکەوتن 
لەگەڵ شایەتێکی ژن بکات کە هاتە دەنگ بۆ پێشکەشکردنی بەڵگەیەکی گرنگ و ئەم چاوپێکەوتنە زانیاری گفتوگۆکانمان 

دەردەخات لێرەدا.

دوای کەیسەکە  )جادیش سینگ(ی برای سوریت ستایشی هەوڵەکانی تیمی پۆلیسی کرد کە دواجار ساڵی 200٧ توانیان 
کەیسەکە بهێننە دادگاوە، بەاڵم وتی تا ئەوکاتە چەندین کەموکورتی هەبون لە شانشینی یەکگرتوو و هیندستان دا و 
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داوای کرد بەدواداچونێکی گشتی بۆ کەیسی خوشکەکەی و ئەوەی بەناز مەحمود بکرێت. لە میانەی درێژەی کەیسەکەی 
سوریت دا )کانونی یەکەمی 1٩٩٨ بۆ تەموزی200٧(. خێزانە هاوخێنەکەی کامپینێکیان بەناوی ئەوەوە بەڕێخست لە 
ئینگلتەرا. لەهەوڵێکدا بۆ زامنکردنی  بەدواداچونێکی سەراپایی لە شانشینی یەکگرتوودا پەیوەندیان کرد بە پۆلیس 
و ئەندام پەرلەمانان و وەزارەتی دەرەوە و وەزیری دەرەوە و پۆلیسی پونجابی و میدیای ناوخۆ، و بۆ بەهێز کردنی 
نوێنەرایەتیەکانی حکومەت لە دەرەوە تا بەدواداچونێکی سەراپایی هاوشێوە لەالیەن هیندستان و دەسەاڵتەکانی هیندەوە 
بەڕێوەبچێت. خوشکە رەشپۆسەکانی ساوسهۆڵ رێنمایی و پاڵپشتی باشیان دابین کرد، تەنانەت لە کاتی پرۆسەی 
دادگایکردنەکەش دا. خێزانەکە دواتر دوپاتیان کردەوە کە رێنماییی شارەزایانە و کاری داکۆکی ئەو چەشنە گروپانە زۆر 

پێویست بون بۆ قوربانیانی رەشپێست و کەمینە نەتەوایەتیەکان و خێزانەکانیان )لەناویاندا کۆمەڵگەی کوردی(.

کورتهێنانەکان لە کەیسەکەدا زۆربون. بۆ نمونە، ئەفسەرانی پۆلیسی پرسگە لە دوو بنکەی پۆلیس دا هەوڵەکانی 
تۆمارکرنی)سوریت(یان وەک کەسێکی ونبوی بە گومانی کوشتن و رەتکردبوەوە. ئەفسەرانی هەردو بنکە وتیان ئەوان 
کار لەسەر بێسەروشوێن بونی دەرەوەی واڵت ناکەن تەنانەت گەر پەیوەندیشی بە هاواڵتیانی بەریتانیەوە هەبێت. 
ئەمە دەریدەخات کە کەموکورتی هەیە لە رێگەچارەیەکی پێکەوەبەستراو و جێگیردا لەالیەن تۆڕی سیستەمەکان و ئەو 
دەزگایانەی کە دەکرێت بەدواداچونی یاسایی بکەن لەو حاڵەتانەی پەیوەندیان بە کەسانێکەوە هەیە کە لەدەروەی واڵت 
بێسەروشوێن بون یان کوژراون.  یەکەم ئەفسەر تاکڕەوانە بە میدیای وتبو لەبەر ئەوەی شوێنوجێی سوریت نەزاندربو 
هیچ شتێک نەبو جێگەی نیگەرانی بێت. سەرەنجام ئەفسەرەکان تەرکیزیان کردە سەر ئەو راستیەی کە سوریت بە 
ویسیتی خۆی شانشینی یەکگرتووی بەجێهێشتوە. تەنها پاش ئەوەی خێزانەکە پەیوەندی راستەوخۆیان کرد بە تیمی 

تاوانە ترسناکەکانی پۆلیسی سکۆتالند یارد لە رێگەی پەیوەندیەکی ناڕەسمیەوە پۆلیس کەیسەکەی گرتەخۆ. 

وەزارەتی دەرەوە و کۆمۆنوێڵس نە بە نوسین و نە بە کۆبونەوە هیچ ئاماژەیەکیان نەدا کە ئایا پەیوەندی دەبەستن 
لەگەڵ پۆلیسی بەریتانیا یان نا. بەگوێرەی چاوپێکەوتنەکانی توێژینەوەکە و روماڵکردنمان بۆ کەیسەکە وەزارەتی دەرەوە 
و کۆمۆنوێڵس شکستیان هێنا لە یارمەتیدانی لێکۆڵینەوەکانی پۆلیس دا. نوێنەرایەتی وەزارەتی دەرەوە و کۆمۆنوێڵس 
بۆالی حکومەتی هیندستان سەبارەت بە  بەڕێوەچونی لێکۆڵینەوەکان لە هیندستان دەتواندرێت بناسرێتەوە بە سستی 
ماوە درێژ و زانیاری ناتەواو و بەڵێنە جێبەجێ نەکراوەکانی وەزیری دەرەوە. بیرۆکراتیەتی کات بەفیڕۆدان و رەفزکردنی 
پێدانی ڤیزە بە ئەفسەرانی پۆلیسی شانشینی یەکگرتوو لەالیەن دەسەاڵتەکانی هیندەوە، و دواخستن و ناچاالکی لەالیەن 
ئەنتەرپولەوە و وەاڵم نەدانەوەی بەڕێوەبەرایەتیەکانی حکومەتی هیند هەمو بەسەریەکەوە بارودۆخەکەیان ئاڵۆز کرد.  
خێزانی سوریت  هەوڵەکانیان لە بەریتانیا و هیندستاندا بە ناجێگیر و پچڕپچڕ وەسف کرد لە گۆڕینەوەی بەڵگە و 
زانیاری و باش کارنەکردن لەسەر داوای تەسلیمکردنەوەی داواکراواندا. کەموکورتی لە کاری پێکەوەیی لە لیکۆڵینەوەی 
تاواندا زۆرجار کاریگەری خراپی هەیە لەسەر بەسەرکەوتویی گەیشتنە بڕیار لەو کەیسانەدا. لەبەر ئەم هۆیە خێزانی 
سوریت بەردەوامن لە فشار بۆ ئەنجامدانی بەدواداچون  بۆ  گەیشتنە ئەوەی چۆن لە داهاتودا رێگە لەم جۆرە هەاڵنە 

بگیرێت.

لێکۆڵینەوەکە نەیتوانی بەڵگەی تەواوەتی دەربخات و کەیسەکە داخرا. ئەم هەاڵنە دواجار راستکرانەوە کاتێک 
دەستەیەکی نوێ لە ئەفسەرانی پۆلیس ساڵی 200٤ کەیسەکەیان سەرلەنوێ کردەوە.  پابەندی و سوربونی ئەم تیمە 
تازەیە بوە هۆی  ئەوەی لێپێچینەوەیەکی سەرکەوتوی تاوان لە بەریتانیادا بهێندرێتە دادگاوە ساڵی 200٧ کە تیایدا 
هەردوو تاوانکارەکە بە زیندانی هەتایی سزادران. لە سەپاندانی ئەم دوو حوکمەدا دادوەر وتی: »ئێوە هەردوکتان 

بڕیارتان دا کە گوایە شەرەفی خێزانەکەتان زۆر بە نرخترە لە ژیانی ئەم ئافرەتە گەنجە.«

وەک ئەنجامی هەریەک لەم کەیسە و کەیسەکەی بەناز مەحمود بەشێکی ئەو بەرەوپێشچونانەی لەسەرەوە سەرنجدران 
لەناو پۆلیس و سیستەمی دادوەری تاواندا کەوتونە گەر لەپاش راوێژی زۆر و کاری ئەفسەرە لەخۆبوردوەکانی 
پۆلیس. زۆر لەو ئەفسەری پۆلیس و پارێزەرانە لە ماوەی ئەم توێژینەوەیەدا دوپاتیان کردەوە کە هەرچەند پێشکەوتنی 
پۆسەتیڤ هەبون لە دوای کەیسەکانی بەناز و )سوریت(ەوە، هیشتا کاری زۆر ماوە بکرێت. هەندێک لەم مەسەالنە لە 

نزیک کۆتایی کەیسەکەی توالی گۆرەن چارەکران.

٧.٨  خوێندنەوەی کەیس: کەیسی توالی گۆرەن

لە کانونی دووەمی 1٩٩٩دا توالی گۆرەنی کچە کوردی تەمەن 1٦ ساڵی کوردستانی تورکیا دیارنەما. ساڵی 200٩ 
محەمەد گۆرەنی باوکی بەهۆی تاوان کوشتنەکەوە دادگایی کراو حوکمی بەسەردا درا.
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پوختەی کەیس: توالی گۆرەن لە تورکیا لەدایک بوبو، ساڵی 1٩٩٥ لەگەڵ خێزانەکەیدا هاتبون بۆ بەریتانیا. کاتێک 
تەمەنی 1٥ ساڵ بو ساڵی 1٩٩٨ دەستیکرد بە پەیوەندی لەگەڵ خەلیل ئونال کە کوردی تورکیا بو بەاڵم خێزانەکەی پێیان 
قبوڵ نەبو لەبەر ئەوەی ئەو سەربە مەزهەبێکی جیاوازی ئیسالم بو. خێزانەکەی زۆر دڵگران بون چەندین هەوڵیاندا 
دەستبخەنە مەسەلەکەوە. پۆلیس لەچەندین بۆنەدا کەوتنە کێشەکەوە کاتێک دەمەبۆڵە و پەالماردانی توالی رویاندا. 
محەمەد زۆر نیگەران بو لەوەی کە رەنگە کچەکەی پەیوەندیەکی سێکسی هەبێت  و لەسەر هەڵسوکەوتی ئاگادار کرایەوە. 
پاشان خەلیل چەند ریشسپیەکی کۆمەڵگەکەی خۆی راشپارد بچنە داوای توالی بەاڵم ئەو تەمەنی شوکردنی نەبو. دواتر 

توالی ماڵی بەجێهێشت تا لەگەل خەلیل بژین پێکەوە ئەمەش سوکایەتیەکی تربو بۆ خێزانەکەی.

کۆبونەوەیەکی خێزانی لە ماڵی خێزانەکەدا کرا بۆئەوەی توالی رازی بکرێت دەست لە خەلیل بەربدات،  رێگەی نەدرا 
جارێکی تر ماڵ بەجێبهێڵێت و دایکی حەپی خەوی دەدایە. دوای ئەوە کۆبونەوەیەکی تر رێکخرا لەالیەن باوکی توالی و 
مامەکانی جومعە و عەلی گۆرەن کە خلیلیش بانگهێشتی ئەو کۆبونەوەیە کرا بەاڵم توالی ئاگاداری کردەوە نەیەت بۆ 
کۆبونەوەکە لەترسی ئەوەی ئەمە تەڵەیە. چیتر توالی نەبیندرایەوە و هەرگیز تەرمی نەدۆزرایەوە. رۆژەکانی دواتر 
ئەندامانی خێزانەکە هەستیان کرد کە کەلوپەلەکانی توالی دیارنەماون و خۆڵی باخچەکەی پشتەوەی ماڵەکە دیارە کە 
شێوێندراوە.  دواتر خەلیل بێئاگایانە هات بۆ کۆبونەوەکە  بەو هیوایەی توالی ببینێت بەاڵم بە ساتورێک هێرشی کرایە 
سەر. محەمەد حوکمی بەسەردادرا بە تۆمەتی بریندارکدن بە مەبەستی زیانگیەیاندنی جەستەیی خەتەرناک و حوکمی 

حەوت ساڵ زیندانی وەرگرت)لە تێهەڵچونەوەدا کرا بە پێنج ساڵ(.

لێکۆڵینەوەکە:  لێکۆڵینەوەی سەرەتایی پۆلیس ساڵی1٩٩٩/1٩٩٨ دەستیپێکرد لە ئەنجامی  دەستگیرکردنی محەمەد 
بەهۆی هێرشەکەی سەرەوە بەاڵم یەکالیکەرەوە نەبو.کەیسەکە جارێکی تر هەڵدرایەوە ساڵی 200٩/200٨. دەتواندرێت 
ئەوە بسەلمێندرێت کە دوبارە لێکۆلینەوەکە گۆرانکاریەک بو لە سیاسەتی پۆلیسی میترۆپۆلیتان. پۆلیس ساڵی 1٩٩٨ 
چەندین نیشانەی مەترسییان بەسەردا تێپەڕی کە رەنگەبو رێیان لە کوشتنی توالی بگرتایە. بەالیەنی کەمەوە شەش جار 
قسەیان لەگەڵ باوکی توالی کردبو لەسەر توندوتیژی لەناو ماڵەکەیدا لەوانەش کاتێک توالی بە ئەفسەرەکانی وتبو 
کە لەالیەن باوکیەوە هێرشی کراوەتە سەر لەسەر پەیوەندیەکە بەاڵم کەس بەخیاڵیدا نەهاتبو بکوژرێت. هەرچۆنێک 
بێت ئەفسەرەکان لە بارودۆخ وکاتێکدا کاریان دەکرد کە لەبەریتانیادا هێشتا کۆدەکانی کوشتنی شەرەف بەباشی 
نەناسرابون.  خانمی دایکی توالی هەمان پێگەی وەک مێردەکەی هەبو. لەو سەردەمەدا زۆر دەترسا قسەبکات جگەلەوە 

هیج تەرمێکیش نەدۆزرابوەوە.

ساڵی ٩/200٨ لەگەڵ نزیکبونەوەی دەیەم ساڵیادی دیارنەمانی توالیدا  و تەیار بە زانیاریەکی باشتر لەسەر 
توندوتیژی پەیوەست بە شەرەف پۆلیس گەڕانەوە سەر کەیسەکە. دیارنەمانی توالی مایەی نیگەرانی زۆری ئەندامانی 
تری خێزانەکە و خانمی دایکی توالی بو بەدرێژایی ساڵەکان. خانم ئیتر ئامادەبو بەڵگە پێشکەشی لێکۆڵینەوە بکات 
ئەمەش پێشکەوتنێکی سەرەکی بو. ئەو بەڵگە تایبەتمەندانەی لەم کەیسەدا دەستەبەر کراون دەریدەخەن کە سەرپێجی 
توالی بۆ خێزانەکەی و بەتایبەتی باوکی دەبوە شەرمەزاری بۆ بنەماڵەی گۆرین و خێزانەکەیان و کۆمەڵگەکەیان. 
لێکۆڵینەوەکە دوپاتی کردەوە کە لەالیەن باوکیەوە کوژراوە و دایکیشی ئاگادار بوە. براکانی محەمەد، عەلی و جومعە،  
یارمەتیان داوە لە تاوانی کوشتنەکەدا دوابەدوای کۆبونەوە ›ئەنجومەنی بنەماڵە‹ بڕیاری داوە کە ئەو و خۆشەویستە 
یاساخکراوەکەی دەبێت بکوژرێن. لیكۆڵینەوە هەروەها لەوباوەڕەدا بو کە پێدەچێت بۆماوەیەکی کاتی تەرمەکەی لە 
باخچەی ماڵەکەدا نێژرابێت. خانم کە گەواهینامەکەی زۆر یەکالییکەرەوە بو بۆ لێکۆڵینەوە ئەوەندە دەترسا کە نەیوێرا 

دانیشتنەکای تری دادگاییەکە ئامادەبێت.

لەکانونی یەکەمی 200٩دا دوای پرۆسەیەکی دادگای دراماتیک و هەستبزوێنی 11 هەفتەیی ،کە یەکێک لە ئەندامانی 
تیمی توێژینەوەکەمان ئامادەی بو، محەمەد گۆرەن  بەهۆی کوشتن و بێسەروشوێن کردنی کچەکەی خۆیەوە بە زیندانی 
هەتایی بەالیەنی کەمەوە 22ساڵ سزادرا. دەستەی سوێندخواران دڵنیانەبون لە تێوەگالنی جومعە و عەلی و ئەوان 

ئازادکران. 

شەرەف وەک لەم ڕاپۆرتەدا باسکرا بەهایەکی بە نرخە لە کۆمەڵگەی کوردیدا و  نەریتێکی کۆدکراوە لە ناو رێسا 
نەریتیەکاندا وەک لە کەیسە باسکراوەکانی سەرەوەدا دەردەکەوێت. خێزان دەبێت دڵنیابێت لەوەی کۆدی شەرەف پارێزراوە 
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لەالیەن ئەندامەکانیەوە لەبەرئەوەی دەرچون لێی)تەنانەت بەهۆی قسەوقسەڵۆکیشەوە( وەک ›لەکە‹ دەبیندرێت لەسەر 
شەرەفی سەراپای خێزانەکە وەک بەشێکی لە شوناسی کۆمەڵی. لەماوەی وردبونەوەی لێکۆڵینەوەکەی دادگاییکردنی 
گۆرەن دا شایەدحاڵێکی شارەزا ئاماژەی بەوەدا کە کۆچبەرە نێرینەکان هەمیشە دوچاری لەدەستدانی پێگەی خۆیان 
دەبن لەکاتی کۆچبەریدا ئەمە لەکاتێکدا ژنان رەنگە هەلی نوێیان بەدەست بکەوێت وەک دامەزراندن لەکار و پەیوەندی 
کۆمەاڵیەتی نوێ. ئەمەش بەدەوری خۆی رەنگە هەڕەشە بێت بۆ کۆنترۆڵی پیاو لە خێزاندا لە کاتێکدا  رەنگە ژنان 
رۆڵەکانیان زیاتر ملکەچانە بوبێتن پێشتر. یەک لە نیگەرانیە گەورەکانی پیاوانی نەوەکەی محەمەد  کە دوای کۆدی 
شەرەف کەوتون کچێنی کچە لە کاتی شوکردندا. هەروەها ئەرکی سەرەکی باوکە کە کچەکەی  بپارێزێت لە هەر 
کێشەیەک پەیوەندی بە رەگەزی بەرامبەرەوە هەبێت و دیسپلینی بکات لەو رێگەیەوە. شارەزاکە  زۆر بەتوندی لەسەر 
ئەو باوەڕەبو کە کەیسەکەی توالی گۆرەن هەمو پێکهاتەکانی پەیوەندیدار بە توندوتیژی شەرەفی تێدایە وەک تێوەگالنی 

چەندین ئەندامی خێزان بۆ پالندانان بۆ پتەو کردنی پێودانگە کۆمەاڵیەتیەکانی هاوبەشی گروپەکە.

لە کەیسەکەی گۆرەن دا دیارە کە پۆلیس و لێکۆڵەرەوەکانی تاوان هەوڵیانداوە پێوانەی تر پێشکەش بکەن بۆ 
پاراستنی قوربانیان و سزادانی تاوانباران لە دوای تەوژمی رەخنەکانی خەڵک لە کەموکوڕیەکانی کەیسەکەی بەناز 
مەحمود دا . ئەفسەرێکی پلەداری بەڕێوبەرایەتی تاوانە توندوتیژەکانی پۆلیسی میترۆپۆلیتان رایگەیاند کە ئەو وانانە 
فێری بوین ئەوەیە کە »پاڵی بە پۆلیسەوە نا کە توندوتیژی پەیوەست بە شەرەف بناسن و شتی لەبارەوە بزانن یاخود 

بەالیەنی کەمەوە دەست بکەن بەو پرۆسەیە.«

٨.٨ شیکاری زیاتری پالن دانان و دەستوەردانەکانی دادوەریی تاوان

لە توێژینەوەکەماندا هەمو ئەو ڕێکخراوە ناحکومیانەی چاوپێکەوتنیان لەگەڵ سازدرا ئەوەیان دوپات کردەوە کە 
لەم چەند ساڵەی دوایدا گۆڕانێکی گەورە لە بەدەنگەوەهاتنی پۆلیس دا رویداوە.

 بەبۆچونی من گەر بەالیەنی کەمەوە بە ساڵی 2002 بەراورد بکرێت، ئەو کاتەی هێشو یونس کوژرا، لەو کاتەدا 
زانیاری و زانینی حکومەت یان سیستەمی دادوەری  زۆر کەم بو. نەک هەر ئەوە بەڵکو مەسەلەی هەستیاری کولتوری 
تەنانەت لە دادگاشدا جۆرێک لە بیانو بو بۆ تاوانکاران تا سزای سوک وەربگرن. من لەو باوەڕەدام دۆخەکە ئێستا زۆر 

گۆڕاوە. پۆلیس و زۆر ڕێکخراوی تر زۆر بەدەستوبردن لە بەدەنگەوەهاتنی پێداویستیەکانی ژنان.
)ڕێکخراوی مافەکانی ژنانی ئێرانی و کورد( 

ئەو ئەفسەری پۆلیسانەی چاوپێکەوتنیان لەگەڵ کرا)٨( پەیوەندیان هەبو بە چارەکردنی توندوتیژی پەیوەست بە 
شەرەف و ئەندامانی دامەزراوەکای تری )وەک خزمەتگوزاری لێپێچینەوەی بااڵ و یەکەی بەزۆر بە شودان( کۆکن لەسەر 

ئەوەی گۆڕانکاری بنەڕەتی پۆسەتیڤ رویداوە:

ئێمە ئێستا زۆر باشین لە لێکۆڵینەوەدا: ئێستا هەوڵدەدەین رێگەچارەی زۆر سەراپاگیرتر  بەکاربهێنین .لە 
لێکۆڵینەوەکانماندا. من چیتر نیگەران نیم لەبارەی لێکۆڵینەوەکانمان: لەو باوەڕەدام پۆلیس ئێستا کاری خۆیان باش 

دەزانن.
)ئەفسەری پۆلیس1(

ئەمەوێت بڵێم کە پۆلیس ئێستا بەدەنگەوەهاتنێکی سەراپاییان هەیە و رۆڵێکی پۆسەتیڤ دەگێڕن لە لێکۆڵینەوەکاندا  
و زیاتر پەرۆشی قوربانیانن و سەالمەتی قوربانیان بە ئەولەویەتی خۆیان دادەنێن

)یەکەی هاوسەرگیری بەزۆر، وەزارەتی دەرەوە و کۆمۆنوێلس(

سەرەڕای ئەو بەرەوپێشچونانە بەاڵم هەمو خزمەتگوزاری پۆلیس و سیستەمی یاسای تاوانی نەرگرتەوە. ئەو 
شێوازەی کە قوربانی و ئەنجامدەرانی توندوتیژی دژبە ژنانی لە کۆمەڵگە ئیتنیکیە رەشپێست وکەمینەکاندا پێ 
وێنادەکریت لەناو ئەم خزمەتگوزاریانەدا زۆرجار بەدەنگەوەهاتن دژواردەکات لەبەردەم ئەم تاوانانەدا.  لە دۆزینەوەی 
هەڵەو کەموکوڕیەکاندا لە کەیسی بەناز مەحمود دا هەڵەی زیاتر دەستنیشان کران وەک ئەوەی بەناز پێی وترابو 
وەرگێڕێک پەیدابکات پێش ئەوەی سکااڵ تۆماربکات لەالی پۆلیس و هەروەهاش هەمیشە بەو چاوە تەماشاکرابو کە 
کێشەکەی لە قەبارەی خۆی گەورەتر پیشاندەدات. لە کاتێکدا ئەو ژنانەی ئەوە هەڵدەبژێرن لە پەیوەندیەکی توندوتیژدا 
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درێژە بە ژیان بدەن وەک بێ متمانە تەماشا دەکرێن، ئەم کێشەیە وەک دەردەکەوێت توند بوە بەتایبەتی سەبارەت 
بە ژنانی رەشپێست و کەمینە ئیتنیکیەکان.

داواکاری گشتی لە کەیسی بەناز مەحمود دا ئەم تێروانینانەی خوارەوەی پێشکەش کرد سەبارەت بە پێداویستی 
دەستبەجێ بەرزکردنەوەی  کەیسەکانی توندوتیژی پەیوەست بە شەرەف هەرکە پۆلیسیان لێ ئاگادارکرایەوە و بۆ 

بەرژەوەندی قوربانیەکان بەدواداچونیان بۆ بکرێت.
من باوەڕم وایە کە پۆلیس دەبێت تۆمەتەکانی توندوتیژی پەیوەست بە شەرەف بە جدی وەربگرێت. ئەمە پێویستی 
بە ئەفسەری پۆلیس هەیە کە هزری بەکاربهێنێت لە بیرکردنەوەدا. ئەمە دەشێت بەشێک بێت لە چی؟. ئایا من لە 
تەواوی وێنەکە دەڕوانم لێرەدا یان دەبێت من لێرەدا پرسیاری جیاوازتر بکەم؟ ئایا دەبێت تۆزێک بەئاگاتربم پێش ئەوەی 

بڵێم ئگادارکردنەوەیەک کاری خۆت دەکاتیان نا؟
)داواکاری گشتی2(

پاراستنی پۆلیس زۆرجار بەمەرج و بەپێی بۆچونە و لە شوێنێک بۆ شونێکی تر لە واڵتدا دەگۆڕێت: چۆنیەتی و 
رادەی  پێشکەشکردنی پاراستنەکە دەکەوێتەوە سەر تێگەیشتنی تاکەکەسی پۆلیسەکە لەسەر کێشەکان. ئەمە بەواتای 
ئەوەی کە پۆلیسەکە بواری تەواو  پێدراوە سەلیقەی خۆی تیادا بەکاربهێنێت و لە هەندێک دۆخی تایبەتیشدا باشترین 
بەدەنگەوەهاتنی شیاو بەکاربێنیت. هەرچۆنێک بێت یەکێک لە رەخنە لەمێژینەکانی کە لە پۆلیس دەگیرێت لەالیەن 
داواکارانی گشتی و گروپەکانی ژنان و قوربانیەکانی توندوتیژی پەیوەست بە شەرەف پەیوەندی هەیە بە هەڵوێستی 
پۆلیسەوە کە بە هۆیەوە ئەفسەرانی پۆلیس دەشێت لە کارکردندا ئەم شێوەیەی توندوتژی لەبەرچاونەگرن وەک 

بەشێک لە کولتوری رەشپێست و کەمینە ئیتنیکیەکان دایبنێن و قوربانی و تاوانکار لە بۆتەی یەک قاڵب بدەن.

 ئەو باوەڕانەی لەسەر هۆکاری توندوتیژی پەیوەست بە شەرەف هەن کاردەکەنە سەر ئەفسەرانی پۆلیس و بەتایبەتی 
لە ئاستی پیادەکردندا ناجێگیری دروست دەکەن. بۆ نمونە هۆکاری سەرەکی زۆر هاوبەش کە لە چاوپێکەوتنەکاندا زۆر 
باسکرابو بریتیبون لە کولتور و ئایین رۆڵی درێژبونەوەی دەسەاڵتی خێزان و باوکساالری و بەزۆر بەشودان. وەک 
ئەفسەرێک وتی، کێشەکە »بەتەواوەتی رەگو ریشەی کولتوری هەیە«.....ئەوان پێدەچێت وا هەستنکەن کە کارێکی 

هەڵە دەکەن‹. 
)ئەفسەری پۆلیس2(

ئەوە الیەنە ئایینیەکەیە کە تیایدا هەندێک ئایین بەئەرکی خۆیانی دەزانن کە هێرش بکەنە سەر ئەو کەسانەی  کە 
رەنگە لەگەڵیان ناکۆکبن.... گەر هەست بکەن ئەو کەسە سوکایەتی بە فەرمایشەکانیان کردوە.

 )ئەفسەری پۆلیس٣(

لە  هەندێک  لە  وەک  کراوە،  باس  ڕاپۆرتە  ئەم  بەدرێژایی  وەک  هەیە  رۆڵی  بەئاشکرا  کولتور  لەکاتێکدا 
چاوپێکەوتنەکانماندا کە وەاڵمدەرەوەکان کەسانی سەر بە سیستەمی دادوەری تاوان بون تێگەیشتنە پڕزانیاری هەڵە و 
چەوتەکانی ئایین و نەریتە کولتوریەکان ئاشکرابون.  هەرچەندە، هەندێک پۆلیسی تایبەتمەند  زۆرجار راڤەکردنێکیان 
بەکاردەهێنا کە دەسەاڵتی پیاوان بەسەر ژنان و پەیوەندیەکانی دەسەاڵتی باوکساالری  و کولتوری بە جوزئی وەردەگرت.

من ئەوە وەک مەسەلەیەکی بنەڕەتی وەردەگرم لەسەر دەسەاڵت و کۆنترۆڵ ، دەسەاڵت و کۆنترۆڵ بەسەر پیاوان و 
بەسەر ژناندا ،لەبەر ئەوەی دەتوانن ئەو کارە بکەن ، لەبەرئەوەی ئەوە ئەوکارەیە هەمیشە کراوە ،و چۆن پیاوان و 
کوڕان یاخود گەنجان گۆشکراون ئەو کارەبکەن، ئەوە بۆ کۆنترۆڵکردنی کچان و ژنانە لەبەرئەوەی ئەوە رۆڵی ئەوانە لە 
ژیان. ئێمە ئەوەمان لە هەندێک لە کەیسەکاندا بینی، لێرە لە لەندەن ئەو جێگەیەی کە کوڕان و گەنجان ریزیان گرتوە 
و  لەسەرەدان بۆ ئەنجامدانی ئەو جۆرە تاوانانە لەبەر ئەوەی ئەوە ئەو کارەیە لێیان چاوەڕوان دەکرێت. لەبەرئەوەی 

ناوبانگ وەردەگرن، شەرەف دەگەڕێتەوە  بۆ خۆیان و خێزانەکانیان بەو کارەی ئەنجامی دەدەن.
)ئەفەری پۆلیسی٤(

پیادەکاری و تێگەیشتنەکان هێشتا لەئاستێکی بەرفراواندا جیاوازن. لێکدانەوەکانی ئەفسەرانی پۆلیس و ڕێکخراوە 
ناحکومیەکان کە لە لەندەن چاوپێکەوتنیان لەگەڵ کرا پیشانی دەدەن کە کاریگەری بەدەنگەوەهاتنەکانی پۆلیس 
لەسەر توندوتیژی پەیوەست بە شەرەف وەک تیروپشکی پۆستکۆد)یانەسیب( وایە کە  تا ئێستا ستراتیژە نوێکانی بە 
نایەکسانی جێبەجێ کراون. هەرچۆنێک بێت، ئومێد ئەوەیە کە پیادەکاری باش باڵوبکرێتەوە لەگەڵ خستنەڕوی راهێنان 

و رێنمایی نوێ. 
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هەروەها خزمەتگوزاری داواکاری گشتی بەشداربو لە جێگیرکردنی رێگەچارەیەکی نوێ بۆ توندوتیژی پەیوەست بە 
شەرەف کە پێکەوەبەستنی سیاسەتێکی رونوئاشکرای دادوەری تاوانە لەگەڵ خزمەتگوزاری هاوبەشی دامەزراوەکان و 
نەخشەی کێشراوە بۆ پاڵپشتی قوربانیان و گۆڕینی شێوازی کارکردن لە بەرامبەر تاوانکاران. بەاڵم قورسە حوکمی ئەوە 

بدرێت کە چەند گۆڕانکاری رویداوە.

من بەتەواوی دڵنیانیم چەندێک گۆڕانکاری رویداوە لە دوای مەرگی هێشوەوە. من دڵنیا نیم گەر هێشویەکی تر 
یاخود بەنازێک یا سوریتێکی تر هاتنە بنکەی پۆلیس دەناسرێنەوە من دڵنیا نیم لەبەر ئەوەی ئەو شتانەی لە واقیعدا 

گوێبیستیان دەبم  ئەوەندە نەگۆڕاون.
)ئەفسەر پۆلیسی2(

ئەو ئەفسەرانەی  چاوپێکەوتنیان لەگەڵ کرا لەم لێکۆڵینەوەیەدا هەمو خاوەن ئەزمون بون لە چارەکردنی کەیسە پڕ 
مەترسیەکانی توندوتیژی پەیوەست بە شەرەفدا، هەمویان کۆکبون لەسەر ئەوەی کە توندوتیژی پەیوەست بە شەرەف 
ئەوەندە بەڕباڵوە کە بە خەیاڵدانایەت و پۆلیس بەس لوتکەی شاخە سەهۆڵەکە دەبینن. هەندێک ئەفسەری پۆلیس 
بەتایبەتی ئەوانەی لەگەڵ کەیسەکانی توندوتیژی پەیوەست بە شەرەف کاردەکەن  هەستیاریەکی بەرچاویان پیشاندا 
لە بەدەنگەوەهاتنیان بۆ  تاوانەکانی پەیوەست بە شەرەف و شێوەکانی تری توندوتیژی دژبە ژنان لەناو رەشپێست 

و کەمینە ئیتنیکیەکاندا.

بە بۆچونی من ئەوەی لە رابردودا هەمان بو ئەوەبو هەندێک لە فەرمانبەرانی کەم ئەزمون لە پێشکەش کردنی 
خزمەتگوزاری باوەڕیان بە قوربانیەکە نەدەکرد. لەبەرئەوەی رێگەیەکی دورودرێژ و دژوارمان بڕیوە لە خۆپەروەردەکردنی 

راستەقینە و بەرزکردنەوەی هۆشیاریدا لەڕێگەی بەکارهێنانی شارەزایانی ڕێکخراوە ناحکونیەکانەوە.
)ئەفسەری پۆلیسی ٤(

ئەمە گەشتێکی راستەقینەیە کە لە هەمو قۆناغێکی دا بە زانیاری رزگاربوان و کاری ڕێکخراوە ناحکومیەکان 
دەوڵەمەندکراوە.

)ئەفسەری پۆلیسی٥( 

٩.٨ تەکان بەرەوپێشه وه 

 ناینور یکێنتشیەگێت ادەیەژۆرپ مەل ارک ڵەگەل ناینتوەکێپواچ یەرەسفەئ تشەه وەل راوچ
  تێبەد ەک یەنانێوشوێر وراک وەئ و نانژ ەبژد یژیتودنوت یناکەواب ەتەسایس  رەسەل وبەه
 نایرۆز  .اد فەرەش ەب تسەویەپ یژیتودنوت یناکەتەڵاح ەل رەبەنرگیب سیلۆپ ینارەسفەئ
 وەئ و ەکێون ەژیتارتس و یتشگ یراکاواد یرازوگتەمزخ یناکەنالپ ینوبشاب ەب اد نایەژامائ
 یەنایترکومەک وەئ ەل ەونیبەوۆخەب ینتوەکشێپ  واچرەب یکەیەوێشەب ندرکەدایپ ەک یەیتسار

 .اد دومحەم زانەب یەکەسیەک ەل نوبەه ادسیلۆپ یتاهەوەگنەدەب ەل

ستراتیژەکەی کۆمەڵەی ئەفسەرانی پۆلیس لەسەر توندوتیژی پەیوەست بە شەرەف و بەزۆر بەشودان  یەکەم 
حالەتی لەو جۆرەیە لە هێزی پۆلیس دا لە گشت جیهاندا.

)پارێزەری دادگای بااڵ(

 کاتێک پرسیار لە چاوپێکەوتن لەگەلدا سازدران کرا ئایا کارکردن لەسەر توندوتیژی پەیوەست بە شەرەف 
ئەرکێکی گرنگی پۆلیسە و چی کارێک باشە کە پۆلیس بیکات لە حاڵەتەکانی توندوتیژی پەیوەست بە شەرەف دا، 
هیچ لەو هەڵوێستانەیان پیشان نەدا کە پۆلیسی لەسەر رەخنە کرابو لە رابوردودا  کاتێک  کاریان لەسەر  توندوتیژی 
جێندەری دەکرد لە کۆمەڵگە رەشپێست و کەمینە ئیتنیکیەکاندا1٩٦. گشت ئەفسەرەکان هەستیان دەکرد ئەو هەڵوێستانە 
بەشێوەیەکی بەرچاو گۆڕانیان بەسەردا هاتوە لەدوای کوشتنی هێشو یونسەوە. زانیاری لەسەر توندوتیژی پەیوەست 
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بە شەرەف لە گەشەکردندایە  و ئێستاکێ پاڵپشتیەکی بەرچاو هەیە بۆ قوربانیانی نیشتەجێی لەندەن. ئەفسەرانی 
داواکاری گشتی هەروەها گۆڕانکاریان بەدی کرد لە بەدەنگەوەهاتنی پۆلیس دا بۆ توندوتیژی پەیوەست بە شەرەف.

لەوەدەچێت پۆلیس بیرکردنەوەی خۆیان گۆڕیبێت و بەشێوەیەکی پۆسەتیڤ باسی کەیسەکەی گۆرەن دەکەن. مایەی 
داخە کە هەندێک لەم حاڵەتانە دەبو رویان بدایە تاوەکو پۆلیس وەخەبەر بێت.

)داواکاریگشتی2(

زۆرێک لەو ئەفسەرانەی چاوپێکەوتنیان لەگەڵ کرا نیگەرانی بەردەوامیان هەبو لەبارەی پێداوایستی راهێنانی زیاتر 
و تێگەیشتنێکی فراوانتر لەسەر توندوتیژی پەیوەست بە شەرەف لە ناو ئەفسەرانی ئاستی خوارەوە تاوەکو بتوانن 
پیادەی پالنە نوێکان بکەن وەک چۆن ستراتیژی کۆمەڵەی ئەفسەرانی پۆلیس راسپاردەی کردوە. پێویستە بەگشتی 

هەڵوێستەکان باشبکرێن وەک لە چاوپێکەوتنەکانماندا پیشاندران دەبێت تێکەڵ بکرێن. 

بە بڕوای من سیستەمی دادوەری تاوان لە هەمو ئاستەکاندا پێویستە راهێنانی تیابکرێت لە فەرمانبەرانی ئاستی 
خوارەوە تا دەگات بە دادوەران  چونکە باش نیە کەیسێک بخەینە بەردەم داواکاری گستی گەر کەسانی بە باشی راهێنان 

پێکراویان نەبێت لەو شتە تێبگەن کە دەخرێتە بەردەستیان
)ئەفسەری پۆلیسی ٦( 

چاوپێکەوتن لەگەڵدا کراوان هەروەها قسەیان لەسەر گرنگی کارکردن لەسەر رێوشوینەکانی توندوتیژی ناوماڵ و 
راوەدونان و توندوتیژی پەیوەست بە شەرەف کرد بۆ پەرەدان بە بەهێزکردنی خەماڵندنی مەترسی بۆ دەستنیشانکردنی 

جدیەتی کەیسە تاکەکەسیەکان  کاتێک کە یەکەم جار پۆلیس پێیان دەزانێت بۆ ئەوەی ژیانی کەسەکان رزگاربکرێت.

بە گشتی وەک لە سەرەوە قسەی لەسەر کرا پێشکەوتنی پێشوازی لێکراو و هەبون لە پیادەکردن و دەستپێشخەریە 
پێشەنگانەکای سیستەمی دادوەری دا، بەاڵم زۆرینەی ڕێکخراوە ناحکومیەکانی کە چاوپێکەوتنیان لەگەڵ سازدرا  
هەستیاندەکرد زۆر لە ئەفسەرانی پۆلیس هێشتا بێئاگاییەکی جێگەی ئەفسوس پیشان دەدەن  سەبارەت بۆ هۆکارەکان 
و بەرەنجامەکانی توندوتیژی پەیوەست بە شەرەف لە کۆمەڵگە بە کەمینە دانراوەکاندا. هێشتا گرنگی پێدانێکی مایەی 
نیگەرانی لە ئارادایە سەبارەت بە کێشەکە لە روی تەندروستی و کۆمەڵەیەتی و خۆشگوزەرانی و دابینکردنی پاڵپشتی 

لەگەڵ کەمی دەرامەت بۆ خزمەتگوزاریەکانی ژنان لە گشت بوارەکاندا.    

چاپتەری نۆیه م:  
ئەو مەسەالنەی کە دەبێ چارەسەربکرێن: ڕاسپێرییەکان بۆ کارکردن لە شانشینی یەکگرتوودا

1.٩ ڕاسپێرییە گشتیەکان و کەلێنەکان

کۆی ئەو راسپێریانەی لەبەشی شانشینی یەکگرتووی توێژینەوەکەدا دەستنیشانکراون بریتین لە:

1. پێداویستی بەردەوام بە پالنی کارا لەسەر توندوتیژی پەیوەست بە شەرەف  لە بەریتانیا )وەک ئەو ئەوانەی 
پێویست دەکات ئەنجامدەری تاوان دەستگیربکرێت  ئیتر ویستی قوربانیەکە هەرچیەک بێت( و باشکردنی لێکۆڵینەوەکان 
و دیاریکردنی مەترسیەکان و پەیڕەوکردنی ئەو پیادەکاریە باشانەی ئێستا هەن بەشێوەیەکی زۆر شلگێرانەتر لە رێگەی 

سیستەمی دادوەری تاوانەوە.
2. دابین کردنی دەرامەت و پاڵپشتی بۆ دامەزراوە تایبەتیەکان )بەتایبەتی ئەوانەی رەگوڕیشەیان لەناو کۆمەڵگە 

پەیوەندیدارەکاندا هەیە( و پەناگا و شوێنی پاراستن و رەوانەکردنی قوربانیان بۆ ئەم خزمەتگوزاریانە.
٣.  پیداویستی رێگەچارەیەکی پێکەوەیی هاوبەش کە درک بە درژواریەکانی کێشەکە بکات و لەگەڵ پێداویستی 

بەدەنگەوەهاتنێکی کۆمەاڵیەتی و کۆمەڵگەیی و دادوەری.
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بەکورتی، بەگوێرەی زۆرینەی ئەوانەی لەم توێژینەوەیەدا بەشداربون)کە ژمارەیان ٣1 کەس بو( چارەکردنی ئەم 
مەسەالنەی خوارەوە کلیلی باشکردنی سیاسەتی توندوتیژی پەیوەست بە شەرەف دەبێت لە شانشینی یەکگرتوو دا و 

لەگەڵ دابین کردنی خزمەتگوزاری بۆ ئەوانەی کاری تێکردون:

● نەبونی خزمەتگوزاری تایبەتی و سەنتەری پاراستن بۆ قوربانیان ونەبونی دەرامەت بۆ پاڵپشتی توندوتیژی 
پەیوەست بە شەرەف و بەگشتی خزەمتگوزاریەکانی رەشپێست و کەمینە ئێتنیکیەکانەکان.

● نەبونی هۆشیاری لەسەر مەسەلەکە لەناو دامەزراوەکان و خەڵکدا
● نەبونی زانیاری لەسەر توندوتیژی پەیوەست بە شەرەف لە ئاستە نزمەکانی هێزی پۆلیس دا.

● کەلێن لەنێوان پالن و پیادەکردندا لە سیستەمی دادوەری تاواندا )سەرەڕای هەنگاوە باشەکانی ئەم دواییانە(.
● نەبونی سیستەمێکی زانیاری کارا و شکستهێنان لە تۆمارکردنی داتاکان بە وردی و لەشوێنی خۆیدا.

● پێویستی هاوکاری و پەیوەندی لەنێوان پۆلیس و خزمەتگوزاریەکانی توندوتیژی دژبە ژنان لەناو کۆمەڵگە 
کوردی رەشپێست و کەمینە ئێتنیکیەکاندا.

● پێویستی باشکردنی راهێنانی هەمو ئەفسەرانی پۆلیس بۆ دژوەستانەوەی کاریگەریەکانی تیروپشکی پۆستکۆد.

سەبارەت بە ئەم مەسەالنە ،بۆ نمونە لە لەندەن، رونوئاشکرایە کە وێڕای وەرچەرخانێکی گەورە لە سیاسەتدا لە 
دوای کوشتنی هێشو یونسەوە و ئەو کارە بەپێزانەی کراون  لەالیەن ئەو گروپانەی کار لەسەر توندوتژی پەیوەست بە 
شەرەف دەکەن بە سەرپەرشتی فەرماندە شارەزاکانی پۆلیس هێشتا بەدەنگەوەهاتنی پۆلیس لە شوێنێکەوە بۆ شوێنێکی 

تر جیاوازی تیادایە.

تێگەیشتنی سەرەکی من ئەوەیە کە  وێڕای ئەو هەمو هۆشیاریە زۆرەی هەمانە لەسەر مەسەلەکە بەاڵم بەتەنها 
لە ئاستێکی دیاریکراودایە و دانەبەزیوتە ئاستەکانی خوارەوە. تەنانەت لەناو هێزی پۆلیسدا، کۆمەڵەی ئەفسەرانی 
پۆلیس_بەهەمان شێوەش پۆلیسی میترۆپۆلیتان_  دەبێت بەستراتیژێکی گەورەوە بێتەگۆڕێ ، بەاڵم پۆلیسە ئاساییەکان 

هێشتا بێئاگان.
)ساوتهۆڵ بالک سسته رز(

من باوەڕناکەم سیستەمی بەریتانیدرک بەم مەسەالنە بکات وەک لە کەیسی بەنازدا بینیمان کە پۆلیس زۆر کارامە 
نەبون لە بەدواداچونی داواکانیدا کە وتوبوی باوکی  هەڕەشەی کوشتنی لێکردوە و ئەوان قسەکانیان بە جدی وەرنەگرتبو. 

بەبۆچونی من زانینێکی گەورە پێویستە تا بزاندرێت ئەو مەسەالنە چەندە بەقوڵی رەگیان لە کولتورەکاندا داکوتیوە.
)ڕێکخراوی چاودێری مافەکانی ژنان، بەریتانیا(

پۆلیسێکی پلەداری بەشدار رونیکردەوە کە:

 بەبڕوای من لە ئاستی نیشتمانیدا کەلێنمان هەیە کاتێک کە تەماشادەکەین  لە ئینگلتەرە و وێڵز و ئیرلەندەی 
باکوردا ئەفسەرانی پۆلیس ژمارەیان چەندە _ لەو باوەڕەدام  نزیکەی1٧0هەزار ئەفسەری پۆلیس دەبێت_ و کاتێکیش 
سەیری رێنمایەکانی کۆمەڵەی ئەفسەرانی پۆلیس دەکەین و کاتێک دەڕوانینە ٤٣ هێز و پالن و  رێنماییە جیاوازەکانیان 
دەبینین پالنی باشمان لەسەر مەسەلەکە هەیە. تەحدداکە لەوەدایە ئەو پالنانە بگواسترێنەوە بۆ کردار لە مەیدان دا. 

وتە باشەکان بەتەنها باش و چاکن دەبن گەر نەگواسترێنەوە بۆ کردار لە مەیداندا.
)ئەفسەری پۆلیس ٤(

 2.٩ مەسەلەی بەرفراوانتر کە پێویستیان بە چارەسەرکردن هەیە

بۆ چارەکردنی ئەو مەسەالنەی جێگەی نیگەرانین، پێش هەر شتێک وەک لەسەرەوە باسکرا پێویستە  ئەمانەی 
خوارەوە چارەبکرێن:

●  هەڵوێستی پۆلیس و شارەزیانی سیستەمی دادوەری تاوان لەسەر توندوتیژی ناموسپەرستی لەناو  کۆمەڵگەکانی 
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رەشپێست و کەمینە ئێتنیکیەکانەکان. زۆربەی تایبەتمەندان بیروباوەڕ و بەهای خۆیان دەهێنێننە ناو کارەکەوە. 
هەرچەندە لە کارکردن لەگەڵ دامەزراوەکانی تردا رەنگە ئەم بیروباوەڕانە بەرهەڵستی بکرێن و بەمجۆرەش بە فلتەری 

گۆڕانکاریدا تێپەڕن.
●  درێژەکێشانی ناجێگیری لە بەدەنگەوەهاتنی پۆلیسدا سەبارەت بە توندوتیژی پەیوەست بە شەرەف. ڕێکخراوە 
ناحکومیەکان  نیگەرانن کە وێڕای ئەوەی هەنگاوی باش هاوێژراون لەالیەن پۆلیسی میترۆپۆلیتان و کۆمەڵەی ئرفسەرانی 
پۆلیسەوە لە بەدەنگەوەهاتنی توندوتیژی پەیوەست بە شەرەفدا، بەاڵم ئەمە لەسەر ئاستی نیشتمانی نەبوە و زۆر لەو 

باشکردن و  پێشەکەوتنانە بەتەنها لەسەر ئاستی لەندەن بوون.
●  پێویستی هاوبەشی و ئاڵوگۆڕی زانیاری.  ئەمە گرنگە لەڕوی بەڕێوەبردنی کەیسەکانی توندوتیژی پەیوەست 
بە شەرەف لەناو هێزی پۆلیس  و لە بەدەنگەوەهاتنی دامەزراوە هەمەجۆرەکاندا. هەرچەندە سیستەم و پرۆسە 
پێشکەوتوەکان بۆ هاوبەشی زانیاری پێوستیان بە کات و هەوڵدان هەیە، بەبێ ئەو سیستەمانە دژوارە بەدەنگەوەهاتی 

هەماهەنگ درێژەیان پێبدرێت.
دامەزراوە  نێوان  لە  ئامادەکاری  و  راهێنان  لەنێو شارەزایاندا.  باشتر  راهێنانی  و  دایەلۆگ  بە  پێویستی    ● 
جۆربەجۆرەکاندا پچڕپچڕە و بەشێوەیەکی گشتیش ناهەماگەنگە سەرەڕای  هەوڵە  نیشتمانی و لۆکاڵەکانی ئەم 
دواییەی وەک نمایشی گەڕۆک بە هەمو واڵتدا لەسەر توندوتیژی پەیوەست بە شەرەف.  گەشەدان بە دایەلۆگی ئەکادیمی 
جۆراوجۆر پێویستە لەنێو ئەو کەسانەی کاردەکەن بۆ بەرەنگاربونەوەی توندوتیژی پەیوەست بە شەرەف و جۆرەکانی 

تری توندوتیژی دژبە ژنان.

٣.٩ دانانی یاسای نوێ پێویست نیە بەڵکو زیاتر پێویست بە مێتودێکی تەواوکاری هەیە

بەپێی بەرەنجامەکانمان لە شانشینی یەکگرتوودا پێویست بە یاسادانانی زیاتر ناکات. ئەو ئەفسەری پۆلیس و 
پارێزەرانەی چاوپێکەوتنمان لەگەڵ سازکردن دوپاتیان کردەوە هەنوکە بەریتانیا ژمارەیەکی باشی رێگەچارەی یاسایی 

لەبەردەستە بۆ چارەکردنی توندوتیژی پەیوەست بە شەرەف.

ئێمە یاسای تەواومان هەیە.... بەگوێرەی بیر و زانیاری من هیچ کەیسێکی کوشتن لەسەر شەرەف لەبەر نەبونی 
یاسایەکی دیاریکراوی تاوان شکستی نەهێناوە....

)داواکاری گشتی 1( 

توندوتیژی ناموسپەرستی بوارێکی بەرفراوانترە. من لەو باوەڕەدام لە شانشینی یەکگرتودا یاسای تەواوەتیمان 
هەیە بۆ بەرەنگاربونەوە و کارکردن لەسەر ئەو کەسانەی تاوانی شەرەف ئەنجامدەدەن.

)ئەفسەری پۆلیس٤(

هۆکاری یەکالیکەرەوە هێشتا هەر پێکەوەبەستنی رێگەچارە یاسایی و کۆمەاڵیەتیەکانە  تاوەکو باشتر کاری پشکنین 
و لێپێچینەوەی یاسایی لەسەر توندوتیژی پەیوەست بە شەرەف بکرێت و پاڵپشتی قوربانیان بکرێت. ئەمە واتا 
مەسەلەکە لەسەرو چارەسەرەکانی یاسای دادوەری تاوانەوە سەیربکرێت بۆئەوەی دادپەروەری کۆمەاڵیەتی بهێندرێتە 
ئاراوە وەک هۆکارێکی کاریگەر و ئومێدبەخش بۆ بەرەنگاربونەوە و رێگرتن لە توندوتیژی جێندەری و پەیوەست 
بە شەرەف لە مەودای دوردا1٩٧.  هەمو ئەو پارێزەر و داواکارە گشتیانەی بەشداریان کرد )کە ژمارەیان٨ بو( لە م 
توێژینەوەیەدا باسی الیەنە پۆسیڤەکانی رۆڵی باشکراوی پۆلیسی بەریتانیا و سیستەمی دادوەری تاوانیان کرد لە 
چارەسەرکردنی توندوتیژی پەیوەست بە شەرەفدا، بەاڵم رەخنەیان هەبو لەسەر نەبونی کۆمەکی دارایی دەوڵەت بۆ 
ئەو الیەنانەی پەرۆشی بەرزکردنەوەی رادەی هۆشیارین لەسەر ئەم جۆرە تاوانانە لە بەریتانیا چی لەناو سیستەمی 
دادوەری تاواندا و چ لەڕوی کۆمەکی خزمەتگوزاریەکانی پاڵپشتی ژنانەوە. لەبەر ئەوە پێویستیەکی بەپەلە هەیە بۆ 
گواستنەوەی هەوڵەکانی یاسا و دادوەری تاوان بۆ سەروتر لە پالندانان )هەرچەند ئەمە سەرەتایەکی پێویستە( و هێنانە 
ئارای گۆڕانکاری گەورەتری کۆمەاڵیەتی و پەرەدان بە هەوڵە تێكەڵکێشکراوەکان سەبارەت بە توندوتیژی پەیوەست بە 

شەرەف بە گشتی.

هەرچەندە، جێبەجێکردنی ئەو گۆڕانکاریانە پێویست بەوە دەکات هەمو ئەو کەسانەی لە بواری سیستەمی پاڵپشتی 
خەڵکدا کاردەکەن دیمەنە فراوانەکە بە هەمو ئاڵۆزیەکانیەوە ببینن. پێویستە دامەزراوەکانی دادوەری تاوان و پەروەردە 
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و تەندروستی و چاودێری کۆمەاڵیەتی پێکەوە کاربکەن گەر پێویست بە رێگەچارەی تێكهەڵکێش کرد لە هەردو الیەنی 
پاڵپشتی قوربانیان و رێگرتن لە تاوانەکانی داهاتو دا. پێویست دەکات دەرامەتی زیاتر تەرخان بکرێت بۆ رێوشوێنەکانی 
رێگیریکردن و دارایی دامەزراوە تایبەتمەندەکان زامن بکرێت کە زۆریان ئێستا لەژێر هەڕەشەی پوکانەوەدان لە بەریتانیا 

لە ئەنجامی کەمی کۆمەکی دارایی)وەک سەرنج درا(.

ئەم راسپێری چڕوپڕانەی خوارەوە سەبارەت بە چۆنیەتی  پەرەدان بە باشترین سیاسەتی کاریگەر لەسەر توندوتیژی 
ناموسپەرستی  لە میانەی چاوپێکەوتنە ئەنجامدراوەکانی ئەم پرۆژەیەوە لەگەڵ ڕێکخراوە ناحکومیەکان و پۆلیس و 

یەکەکانی حکومەتەوە هەڵهێنجراون. ڕاسپێریی زیاتریان بەدوادا دێت.

٤.٩ راسپێریکان بۆ پۆلیس و دەزگاکانی دادوەری تاوان

بەرئەنجامەکانی ئەم توێژینەوەیە ئەوە دەردەخەن کە شانشینی یەکگرتوو یاسا و پالنی بەهێزی هەبوە بۆ چارەکردنی 
کوشتن لەسەر شەرەف. بەربەستی سەرەکی لەبەردەم چارەکردنی ئەم شێوەیە و شێوازەکانی تری توندوتژی پەیوەست 
بە شەرەف بەشێوەیەکی سەرەکی پەیوەندی هەیە بە نەبونی پەیڕەکردنێکی کاریگەر و کارپێکردنی ئەم یاسا و پالنانە. 

ڕاسپێریییە سەرەکیەکان بۆ سیستەمی یاسای تاوان بریتین لە:
 

● جێبەجێکردنی ستراتیژەکەی کۆمەڵەی ئەفسەرانی پۆلیس و دەستپێشخەریەکانی داواکاری گشتی و پیادەکاریە 
باشەکانی تر. ئەولەویەتی کار بریتیە لە جێبەجێکردن و پەرەپێدان و بەرجەستەکردن و چاودێریکردنی ستراتیژەکە  و 

راهێنان و هەڵسەنگاندنی ریسک و مەترسی و ڕێنماییەکانی پیادەکاری باش. 
● باشکردنی راهێنانی ئەفسەرە پۆلیسەکانی ئاستی خوارەوە کە کار لەگەڵ توندوتیژی پەیوەست بە شەرەف دەکەن، 
لە سەراپای واڵتدا کە تەرکیز بکات لەسەرئەوەی چۆن لێکۆڵینەوە لەو جۆرە کەیسانە دەکرێت و لەسەر باشکردنی 

تێگەیشتنی ئەفسەران لەسەر تاوانەکانی شەرەف رابوەستێت.
بەکارهێنانی  و  زانیاری  سیستەمەکانی  لەڕێگەی  شەرەف   بە  پەیوەست  توندوتیژی  باشتری  تۆمارکردنی   ●

تەکنەلۆژیای نوێوە.
 ● باشتر کۆکردنەوەی زانیاری . ئەو زانیاریەی ئێستا لەبەردەست داواکاری گشتی و پۆلیسدان زۆرجار ناتەواون 

تاوەکو بتوانن سروشتی ئاڵۆزی توندوتژی پەیوەست بە شەرەف بەدەنگەوەهاتنەکانی پۆلیس دەربخەن.
● باشکردنی زیاتری هەڵسەنگاندنی ریسک لە رێگەی کارکردن بە پالنەکەی کۆمەڵەی ئەفسەرانی پۆلیس و مۆدێلەکەی 

توندوتیژی ناوماڵ و ڕاوەدونان و توندوتیژی پەیوەست بە شەرەفەوە.
● دابینکردنی پرۆگرامی پەرەپێدراو و پرۆگرامی هەستیاری کولتوری پاراستنی شایەدحاڵ لە کەیسەکانی کوشتن 

لەسەر شەرەف و توندوتیژی پەیوەست بە شەرەفدا.
● پۆلێنکردنێکی متمانەپێکراو و زیاتر چەسپیوی توندوتیژی پەیوەست بە شەرەف لەالیەن گشت دامەزراوەکانەوە  

کە دەبێتە هۆی باشکردنی پالنە کارپێکراوەکانی بەتەنگەوەهاتن لە ئێستادا.
● سیستەمی باشتر بۆ دامەزراندنی دایەلۆگ لەنێوان ئەفسەرە پۆلیسە پایەدارەکان و ئەفسەرانی پۆلیسی ئاستی 

خوارەوە بۆ پالندانان و هەروەها کەرتی کاری خۆبەخش و داواکاری گشتیش پێویستیان بە پێشخستنە.

بە کورتی تەرجەمەکردنی پالنە نوێکان بۆ کردار ئاڵۆزە و پێویستی بە کات هەیە. هەمو پالنە تازەکان و رێنماییەکان 
و ستراتیژەکان لە سەراپای دامەزراوەکاندا پێویستیان بە پێشخستنی زیاتر و جێبەجێکردن هەیە لە سەراپای دامەزراوەی 

پۆلیس و دامەزراوە  پەیوەندیدارە خزمەتگوزاریەکانی تری واڵتدا.

٥.٩ ڕاسپێرییەکان بەشێوەیەکی بەرفراوانتر

● پرۆژەکانی سەنتەری پاراستن و بەهاناوەچون و پاڵپشتی ئافرەتان و کچانی دوچاری توندوتیژی پەیوەست بە 
شەرەف.  دابین کردنی خزمەتگوزاری پاڵپشتی گرنگیەکی سەرەکی هەیە و دەبێت سەالمەتی قوربانیان و قوربانیە 
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چاوەڕوان کراوەکان  ئەولەویەتی سەرەکی بێت.
پێش هەرشتێک ئەوان پێویستیان بە سەنتەرێکی پاراستنی خێرا هەیە و شوێنی پارێزراو بۆ قوربانیان/قوتاربوان، 
ژنانە وەک  ئەم  بۆ  ئارام  پەناگایەکی  دۆزینەوەی  ئەوانەی هەڕەشەی کوشتنی شەرەفیان لەسەرە.  بۆ  بەتایبەتی 
دێوەزمەیەک وایە. من دەمەوێت حکومەتی بەریتانیا لەڕوی داراییەوە بەهەرشێوەیەک پێیان دەکرێت یارمەتی پێشکەشی 
ڕێکخراوەکانی وەک ئێمە بکەن کە یارمەتی ژنان دەدەین تاوەکو باشتر خزمەتی ئەو ژنانە بکەین کە پێویستیان بە 

یارمەتیە.
)ڕێکخراوی مافەکانی ژنانی ئێرانی و کورد(

پارە  نەبێت  هیچ  گەر  و  ئەمسەرچاوانەوە  ناخاتە  پارە  کەس  زیاتر...  دەرامەتی  کۆمەک!  کۆمەک،  کۆمەک، 
لەدەستدەچێت، هیچمان بۆ نەماوەتەوە جگە لە کێبڕکێی یەکتری نەبێت و دۆخەکەش لەوپەڕی ناخۆشیدایە لەوێ 

لەدەرەوە.
)خوشکە رەشپۆشەکانی ساوسهۆڵ(

● رێگەچارەی هاوبەش. بەتەنها پۆلیس و ڕێکخراوەکانی ژنان ناتوانن توندوتیژی پەیوەست بە شەرەف چارەبکەن. 
پێویستدەکات پەیوەندی بەردەوام هەبێت لەنێوان پۆلیس و ڕێکخراوە ناحکومیە تایبەتمەندەکان و تۆڕی دامەزراوە 

هەمەجۆرەکان و هەمو ئەو نوسینگە تایبەتانەی کار لەسەر کێشە کەسیەکان دەکەن.
● تۆڕەکان/ناوەندەکان. پێویستە فشاری بەردەوام بکرێت بۆ دروستکردنی تۆڕەکان لە ئاستی ناوخۆ و جیهاندا بۆ 
مەبەستی گەشەدان بە گۆڕینەوەی زانیاری لەهەوڵدا بۆ رێگیری و نەهێشتنی کوشتنەکانی شەرەف و شێوازەکانی تری 

توندوتیژی پەیوەست بە شەرەف.
● جێگیری. دەبێت هەمو بەدەنگەوەهاتنە گشتیەکان جێگیربن لەچوارچێوەی ئەم فرە سیستەمیەدا: هەمو کارەکتەرەکان 
پێویستە ئەوە بزانن کە توندوتیژی پەیوەست بە شەرەف تاوانێکە پێویستی بە کاری توندی یاسایی هەیە لەگەڵ 

جۆرەکانی تری چارەسەرکردن و دابین کردنی پاڵپشتی بۆ قوربانیان.

بەبڕوای من کلیلی یەکەم ئەوەیە کە ئێمە دەبێت هێزێکی کارای بەئاگامان هەبێت لەسەر گرفتەکە بۆئەوەی بیناسنەوە 
کاتێک دەیبینن و دەبێت هێزێکی کاری وەهابێت کاتێک کە دەیبینن بزانن چۆن چارەسەری دەکەن. لەبەر ئەوەی بێگومان 

گەر نەیناسنەوە نازانن چۆن چارەی بکەن ئەو کات ئەو کەسەی پەنا بۆ پۆلیس دەبات دادپەروەری بەدەستناهێنێت.
)ئەفسەی پۆلیس2(

دابینکردنی زانیاری و چاالکیەکانی پەروەردە و بەرزکردنەوەی رادەی هۆشیاری

 ● زانیاری بۆئەوانەی لەوانەیە ببنە قوربانی. زۆر گرنگە کچان و ژنان زانیاریان بۆ دابین بکرێت)بەتایبەتی 
ئەوانەی کە گومان دەکرێت لە ماڵەوەدا دوچاری توندوتیژی زۆر ببن( سەبارەت بە مافەکانیان و یارمەتیان بدرێت و 

ئەوەی لەتواناداهەیە چارەسەریان بۆبکرێت. 
●  سترایژی سەالمەتی کەسی. ئەم ستراتیژە دەکرێت بەسودبیت بۆ تاکەکان. هەرچۆنێک بێت پێویستە ئەوە 
بزاندرێت کە جەخت کردنە سەر ستراتیژەکانی سەالمەتی کەسی لەدەرەوەی پاراستنی پۆلیس و تەدەخولەکانی )وەک 

هەندێك جار حاڵەتەکە وەهایە( دەشێت قورسایی زۆری بەرپرسیاتێتی بخاتە سەرشانی قوربانیەکان.
 ● کۆی زانیاری و وەرگێڕان و لەبەردەستی. گرنگە زانیاری دەستبکەوێت و لەبەردەست بێت)بۆنمونە، بە چەندین 
زمانی جیاواز هەبێت( بۆ گشت کچان و ژنان. گرنگیشە زانیاری هەماهەنگی تیابکرێت. گەشەدان بە بانکێکی زانیاری 
ستاندارد سودبەخش دەبێت کە زانیاری تیادابێت لەسەر کار و فرمانی دەسەاڵتەکان و ڕێکخراوە ناحکومیەکان و 

دامەزراوە ئایینیەکان.
● پەروەردە و بەرزکردنەوەی رادەی هۆشیاری. ئەو جۆرە دەستپێشخەریانە زۆر پێویستە لەناو کۆمەڵگەکانی 
شانشینی یەکگرتوودا. چاالکی بەرزکردنەوەی رادەی هۆشیاری پێویستە پەروەردەی مافی مرۆڤ بگرێتەوەو تەدەخولبکات 
لە تێگەشتنەکانی توندوتیژی پەیوەست بە شەرەف و زانیاری لەسەر سیستەمی دادوەری تاوان و خزمەتگوزاریەکانی 
پاڵپشتی قوربانی و سەنتەری پاراستن و هاوکاری یاسایی و جۆرەکانی تری یارمەتی. هەمو هەڵمەتەکانی بەرزکردنەوەی 
رادەی هۆشیاری دەبێت جەخت لەسەر ئەو راستیە بکەنەوە کە توندوتیژی دژبە ئافرەتان لە هەمو واڵتاێکدا رودەدەن و 

تایبەخۆی هیچ ئایین و چین و کۆمەڵ یان پۆلێنێکی مرۆڤەکان نین.
● هەڵمەتەکانی پەروەردەی گشتی. ئەم هەڵمەتانە دەبێت بگەیەندرێنە خەڵک بە گشتی و ئەو زانیاریانەی سەرەوە 
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بە شێوەیەکی گونجاو لەخۆبگرن لەگەڵ زانیاری لەسەرئەوەی کوشتن لەسەر شەرەف چیە؟ و هۆکارە هاوبەشەکانی 
ئەم تاوانانە چین؟ و رونکردنەوە لەسەر ئەوەی چۆن ئەو کچ و ئافرەتانە بناسرێنەوە کە رەنگە لەژێر مەترسیدابن و 

گفتوگۆ لەسەر چەمکی کولتور و رۆڵی لە توندوتیژی ناموسپەرستی تیادا بکرێت.
● زانیاری بۆ قوتابخانەکان. رۆڵی قوتابخانەکان دەبێت بەهەند وەربگیرێت لە هەڵمەتی رێگرتن و نەهێشتنی تاوان 
و کوشتنەکانی شەرەفدا کاتێک پالنی کار و دەستپێشخەری  بەگەڕدەخرێن. قوتابخانەکان کەناڵی گرنگی باڵوکردنەوەی 

زانیارین و دەبێت گەنجان پەروەردەبکرێن لەسەر یەکسانی جێندەری و مەسەلە پەیوەندیدارەکان.
● پەروەردەی کەسانی تایبەتمەند لەسەر مەسەلەکە. هەڵمەتەکانی پەروەردە و زانیاری دەبێت هەروەها ئاراستەی 
ئەو فەرمانبەرە گشتی و شارەزایانە بکرێن کە دەشێت کەیسەکانی توندوتیژی پەیوەست بە شەرەف روبەڕویان ببێتەوە 
وەک مامۆستایان و ڕاوێژکارانی قوتابخانە و پەرستیاران و ئەو خەڵکانەی لە خزمەتگوزاریە کۆمەاڵیەتیەکاندا کاردەکەن 

و ئەفسەرانی پۆلیس لەگەڵ ئەندامانی دەستەی دادوەری.

پێش هەر شتێک حەزدەکەم لەناو گشت دامەزراوەکانی تردا سەیری دامەزراوەی پەروەردە بکەم. بەبۆچونی من 
راهێنان لەسەر مامۆستایی دەبێت مەسەلەی توندوتیژی پەیوەست بە شەرەفیش بگرێتەوە. ئەوەندەی من ئاگاداربم ئەو 
کارە نیە. لەو باوەڕەدام خزمەتگوزاریە کۆمەاڵیەتیەکان  دەبێت لەم مەسەلەیە ئاگاداربکرێنەوە. گوێم لێبوە کەسانی 
زۆر کاریگەر لەسەر کۆمەڵگە وتویانە کوشتنەکانی شەرەف جیاوازنین لە کوشتنەکانی ناوماڵ بەاڵم باوەڕناکەم ئەوە 
دیقەتی تیادابێت. بەڕێوبەرایەتی تەندروستی: دامەزراوەیەکی تری گرنگە کە رەنگە ئەو کچانەی بێنە بەردەست کە 
لەژێر مەترسی راستەقینەدان، لەبەر ئەوە گەر سەرپشک بکرێم لە هەڵبژاردنی چوار دامەزراوە من دەڵێم پۆلیس، 
خزمەتگوزاری کۆمەاڵیەتی، تەندروستی و پەروەردە. دەبێت بەرنامەیەک هەبێت بۆ بەرزکردنەوەی رادەی هۆشیاری 

لەناو ئەو دامەزراوانەدا.
)ئەفسەری پۆلیس ٥(

● پرۆگرامی پەروەردە بۆ باوان و ئەندامانی خێزان لە کۆمەڵگە پەیوەندیدارەکاندا. ئەو جۆرە پرۆگرامانە زۆر 
پێویستین بۆ بەرزکردنەوەی رادەی هۆشیاری و باسکردنی مەسەلە پەیوەندیدارەکان. دەکرێت ئەم پرۆگرامانە لە 
شێوەی گروپی گفتوگۆدابن کە تیایدا باوان و ئەندامانی خێزان کۆببنەوە و قسە لەبارەی مەسەلە پەیوەندیدارەکانی 
دایک و باوکایەتی و باڵغبون و هتد بکرێت لەگەڵ قسەکردن لەسەر یەکسانی جێندەری و بەها کۆمەاڵیەتیەکان. ئەم 
جۆرە پرۆژانەی پەروەردە و بەرزکردنەوەی رادەی هۆشیاری دەتواندرێت جێگەبگیرێنەوە بە جەخت کردنە سەر گفتوگۆ 

کارلێککەرەکان. دەکرێت رادیۆیەکی لۆکاڵی تایبەت و ڕاگەیاندنەکان یارمەتیدەربن لەم هەوڵەدا.
● رۆڵی ئایین. زانایانی ئایینی لە هەمو ئایینەکاندا بەرپرسیاری ئەوەیان لەسەرە  بێنەدەنگ لەسەر توندوتیژی 

پەیوەست بە شەرەف و چی لەدەستیان دێت بیکەن بۆ رێگرتنی.
زانایانی ئایینی وەک ئیمامی مزگەوت و قەشەکان و ئەوانی تر دەبێت دەنگیان بەرزبکەنەوە لەسەر کوشتنەکانی 

شەرەف سەرکۆنەی ئەو جۆرە تاوانانە بکەن وەک کارێکی قێزەون کە هەموو ئایینەکان لە دژیین. 
)چاالکوانێکی ناحکومی، بەریتانیا(

● راهێنانی رۆژنامەوانان.  راهێنان لەسەر مافەکانی مرۆڤ و هۆشیاری کولتوری بۆ رۆژنامەوانان  یارمەتیدەردەبێت 
لە دلنیابون لە بەئاگایی ئەوان لە گرفتەکان و کۆنتێکستی مافەکانی مرۆڤ کاتێک ڕاپۆرتیان لەسەر باڵودەکەنەوە.

● باشترین پیادەکاری لە میتۆدەکانی کاردا)بۆنمونە کاتی کارکردن لەگەڵ خێزانەکان بە ئامرازەکانی خەماڵندنی 
ریسک( پێویستە بەبەردەوامی دیاریبکرێت و بەجێگیری جێبەجێبکرێت، وەک لەسەرەوە باسکرا، لەبەر ئەوە دەبێت 

بەشیکبێت لە راهێنانی تایبەتمەندان.
من لەو باوەڕەدام مەسەلەی سەرەکی  لەسەر راهێنانە لە دامەزراوەکاندا: مەترسیەکە... زامنکردنی ئەم ئامرازانە 
بەشێوەیەکی سەالمەت و بەڕێوەبردنیان لە شوێنی خۆیدا_ وەک پاراستنی شایەدحاڵ_  بەبڕوای من کەلێنێکی گەورەیە 

کە پێویستی بە هەڵسەنگاندن و وردبونەوەی تەواو هەیە.
)ئەفسەری پۆلیسی 2(

بەگشتی دەبێت روانگەیەکی دور مەودا گەشەی پێبدرێت لە هەوڵی زیاتر بونیادنان و پاراستنی ژێرخانەکان و 
پیادەکاری باش و سیستەمەکانی پاڵپشتیدا، وەک لەڕێگەی پرۆگرامەکانی پەروەردە و راهێنان بۆ کەسانی تایبەتمەندی 

جۆراوجۆر کە کار لەسەر مەسەلەکانی توندوتیژی پەیوەست بە شەرەف دەکەن.
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چاپتەری ده یه م: 
 پێکەوەگرێدانی مەسەلەکان و سەرەنجام

لەم چاپتەرە کورتەی کۆتاییدا بە کورتی مەسەلە گشتیەکان پێکەوە گرێ دەدەین و بەراورد دەکەین لە نێوان هەردو 
بەشی كوردستانی عێراق و شانشینی یەکگرتووی توێژینەوەکەدا و گفتوگۆ لەسەر گشت مەسەلەکان دەکەین.

1.10 بەراوردکردنی کێشەکان لە کوردستان و شانشینی یەکگرتوودا

● ئەم توێژینەوە نێودەوڵەتیە لەسەر توندوتیژی پەیوەست بە شەرەف و کوشتنەکانی بەناو شەرەف لە هەرێمی 
کوردستانی عێراق و لە نێو کۆمەڵگە کوردیەکانی بەریتانیادا بەڕێوەچوە. 

● ئێستا لە کوردستان هۆشیاری لەسەر مەسەلەکە سەری هەڵداوە و راسپاردن و ئەنجامدانی ئەم پرۆژەیە شێوازێکی 
دڵخۆشکەرن بەرامبەر  پەرەسەندنی بەدەنگەوەهاتنەکان. لەسەراپای رۆژهەاڵتی ناوەڕاستدا کوردستان لەم کارەدا 

پێشەنگە.
● توندوتیژی پەیوەست بە شەرەف و کوشتنەکانی شەرەف وەک بەشێک لە دیمەنێکی گەورەتری کۆنترۆڵی بەردەوامی 
پیاو لە ژیانی خێزان و کۆمەڵگەدا و لە توندوتیژی دژبە ئافرەتاندا هێشتا پەتای هەندێک ناوچەو شوێنی کوردستانن.

● ئەو پرۆسەی جینۆسایدانەی میلەتی کورد دوچاریان هات لەم سااڵنەی دواییدا پێکەوە لەگەڵ جەنگەکانی عێراق 
و چەکدارکردنی ناوچەکە کاریگەری هەبو لەسەر بەردەوامی پیادەکردنی توندوتژی جێندەری و پەیوەست بە شەرەف.

● لەکاتێکدا هەندێک گۆڕانکاری و بەرەوپێشچونی مژدەبەخش هەبون لەم دواییانەدا تاوانی پەیوەست بەشەرەف و 
توندوتژی پەیوەست بە جێندەر بەگشتی هێشتا گرفتی بەرجەستە و گرنگن. حکومەتی هەرێمی کوردستان و دامەزراوەکانی 
هەرێمەکە لە ماوەی ئەم توێژینەوەیەدا پابەندی بەهێزیان نیشاندا بۆ بەمۆدێرنکرن لەناویشیدا یەکسانی جێندەری. 
وەک بەشێک لەم پابەندیە، زۆر پێویستە بەردەوامبن لە چارەکردنی توندوتیژی پەیوەست بە شەرەف بەشێوازێکی 

وابەستانە.
● توندوتیژی پەیوەست بە شەرەف هێشتا بەڕباڵوە لەناو کۆمەڵگە کوردیەکاندا لە شوێنە جیاوازەکاندا)هەروەک 
لە ناو خەڵکی تری واڵتانی جیاواز لە جیهاندا(. بەرەنجامەکانی توێژینەوەکە ئەوە دەردەخەن کە توندوتیژی پەیوەست 
بە شەرەف دەرکەوتەیەکی هاوشێوەیە لە کۆمەڵگە کوردیەکاندا چ لە هەرێمی کوردستان و چ لە شانشینی یەکگرتوودا.

● لەهەریەک لە واڵتان و هەرێمەکاندا ئەو کەیسانەی لێکۆڵینەوەیان تیاداکرا بۆ توێژینەوەکە  هەمان پێوانە 
و بەرەنجامیان دەرخست سەبارەت بە قوربانیان و تاوانکاران و بیروباوەڕە باوکساالری و کولتوریەکان و مەرگ و 

تراژییدیای خێزان. 
● هەرچۆنێک بێت، جیاوازی هەبوو لەنێوان واڵتەکاندا بەهۆی کاریگەری کۆچکردن بۆ بەریتانیا کە هەندێک لە 

کۆمەڵگەکان خۆیان بە بەها کۆنەکاندا هەڵدەواسن لە بەرامبەر ژیان لە واڵتێکی نوێی دژواردا) ڤان بروینسن،2000(.
● کۆچبەرانی کورد زۆرجار روبەڕوی جیاکاریکردن و رەگەزپەرستی بونەتەوە لە بەریتانیا کە بەدەنگەوەهاتنی  

تاکەکان و کۆمەڵگەکانی بەرامبەر توندوتیژی پەیوەست بە شەرەف دژوارتر کردوە. 
بارەی کاریگەری کۆچکردن  لە  درا  ● هەروەها لە میانەی توێژینەوەکەدا هەندێک جیاوازی تریش سەرنجیان 
بۆ شانشینی یەکگرتوو کە گەنجانی گەورەبوی کورد لە بەریتانیا رەنگە خۆیان گرێبدەن بە سیستەمێکی جیاوازی 
بەهاکانەوە سەبارەت بە سێکچواڵەتی و پەیوەندیەکانی خێزان کە دەیانخاتە ملمالنێوە لەگەڵ کەسوکارە بەتەمەنە 
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نەریتپارێزەکانیان. رەنگە جۆری نوێی تاوانەکانی شەرەفیش سەرهەڵبدەن. هەمان گۆڕانکاری و ملمالنێ دەتواندرێت لە 
کوردستان بەدیبکرێت سەبارەت بە کاریگەریەکانی بەمۆدێرنەکردن لە کوردستانی عێراقدا.

رادەی  و  ئاستی خوێندن  کاریگەری  بە  هەبون سەبارەت  بایەخ  مەسەلەی جێگەی  واڵتدا  لەهەردو  هەروەها   ●
نەخوێندەواری و چین و پاشخانی پیشەیی و پەیوەندی لەگەڵ شێوازە کۆنەکەنی ژیاندا.

2.٨ دەستپێشخەریەکانی شانشینی یەکگرتوو لەسەر توندوتیژیی پەیوەست بە شەرەف 

● هەم لە کوردستان و هەم شانشینی یەکگرتوودا پێویست بو هەردوو حکومەتی جێی مەبەست 
 لەگەڵ پۆلیس و سیستەمی دادوەری تاوان کاری هاوبەش بگرنەبەر و بەشێوەیەکی گونجاو بچن بەدەنگ کەیسەکانی 
توندوتیژی پەیوەست بە شەرەفەوە. پێویستە هەردو حکومەت پەیامێکی چەسپیویان هەبێت کە جەخت بکات توندوتیژی 
پەیوەست بە شەرەف و کوشتنەکانی بەناو شەرەف چاوپۆشیان لێناکرێت لە جیهانی مۆدێرنی سەدەی بیست و یەکەم دا.
●بەریتانیا بەشێوەیەکی بەرچاو پێشکەوتنی بەدەستهێناوە لە جێگیرکردنی ستراتیژێکی نیشتمانی چەقگترو لەسەر 
دادوەری تاوان بۆ توندوتیژی پەیوەست بە شەرەف هاوشانی هەڵسەنگاندنی ریسک و رێنمایی لەسەر دیاریکردن و 
کۆکردنەوەی بەڵگە و لێپێچینەوە و دادگایکردن و دابەزاندنی راهێنانی ئەفسەرانی پۆلیس و هی تر. جێگەی سەرسوڕمان 
نیە کە پێشکەوتن لە کوردستانی عێراق هێواش ترە بە لەبەرچاوگرتنی باری پێشکەوتن و پێکهێنانی تازەی حکومەتی 
هەرێم. رەنگە حکومەتی هەرێم و دامەزراوەکانی لە هەرێمەکەدا بتوانن سود لە پێشکەوتنەکانی ئەزمونی شانشینی 

یرکگرتوو وەربگرن و چارەسەری کەموکورتیە بەردەوامەکان بکەن. 
● حاڵی حازر، ئەم هەنگاوانەی بەریتانیا لە چوارچێوەی پالنی توندوتیژی پەیوەست بە شەرەفدا )بۆنمونە لەناو 
کۆمەڵەی ئەفسەرانی پۆلیس دا(  واچاوەڕوان دەکرێت لە جیهاندا پێشەنگنبن. هەندێک لە ئەفسەرە پێشەنگەکانی پۆلیس 
لە بەریتانیا ئامادەباشی خۆیان پیشاندا کە لەگەڵ هاوەڵەکانیان لە کوردستانی عێراق بەشداری کاری هاوبەش بکەن 

گەر ئەمە یارمەتیدەر بێت.

شانشینی یەکگرتوو
● لەگەڵ ئەوەشدا، شانشینی یەکگرتود هێشتا رێگەیەکی دوورودرێژی ماوە بیبڕدرێت. رزگاربوانی توندوتیژی 
پەیوەست بە شەرەف و ئەو ژنانەی لە ڕێکخراوە ناحکومیەکاندا کاریان لەگەڵ دەکەن بەردەوام روبەڕوی کەموکوڕی 
و  پیادەکاری خراپ دەبنەوە کە دەبێت چارەسەربکرێن، سەرەڕای هەڵوێستی رەگەزپەرستانە و حوکمی پێشوەخت و 

لەکەدارکردن. 
●سەبارەت بە ستراکتوری پاڵپشتیکردن و  دابینکردنی سەالمەتی و پاراستن بۆ قوربانیان  کەمی خزمەتگوزاریەکان 
ناهێلێت سەرەتاکانی پیادەکاری باش لە لێکۆڵینەوەکانی پۆلیسدا و بەدواداچونی کەیسەکاندا جێبەجێبکرێن. بەریتانیا 
پێویستە زیاتر  خزمەتگوزاریەکان برەوپێبدات بە دابینکردنی دەرامەتی تەواوەتی و پاراستنی ئەوانەی دوچاری توندوتیژی 

پەیوەست بە شەرەف دەبنەوە.
● ئەمە باشکردنی خزمەتگوزاری پاراستنی شایەدحاڵیش دەگرێتەوە لەگەڵ دەرامەت بۆ ڕێکخراوەکانی پاڵپشتی ژنان 
و دابینکردنی پەناگای ئارام و گەیاندنی خزمەتگوزاریەکان. لەکاتی نوسینی ئەم توێژینەوەیەدا جارێکی تر دەرامەتەکان 

کەمکراونەتەوە.
مەسەلەکە پەیوەندی بە کۆمەکبەخشینەوە هەیە: گەر کێکەکە بچوکتر بکرێتەوە و مانەوەشت پەیوەستبێت بە 

بەدەستهێنانی پارچە کێکێک هەرچی لەدەستت بێت لە هێز و توانا دەیکەیت تا ئەو پارچە کێکەت دەستبکەوێت.
)چاالکوانێکی ناحکومی سەربەخۆ،بەریتانیا( 

 
● راسپێریەکان بۆ شانشینی یەکگرتوو لەالیەن تیمی توێژینەوەکەوە گەشەیان پێدراوە بۆ ئەوەی ئەم گرفتانە 
چارەسەربکات و هیواخوازین ئەم توێژیەنەوەیە هاندەربێت بۆ پیادەکاری باشتر لەالیەن کۆمەڵەی ئەفسەرانی پۆلیس 
و پۆلیسی میترۆپۆلیتان و دامەزراوە و خزمەتگوزاریەکانی تری دادوەری تاوان لە سەراپای واڵتدا و وەزارەتی دەرەوە و 
کۆمۆنوێڵس پێکەوە لەگەڵ ڕێکخراوەکانی پاڵپشتی و کەرتی تایبەتی )بۆنمونە، رەنگە بوار هەبێت بۆ کاری زیاتر لەسەر 
توندوتیژی پەیوەست بە شەرەف لە سایەی  پالنی گەیاندنی نیشتمانی حکومەتی ئێستادا لەسەر توندوتیژی ناوماڵ، 
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بڕوانە وەزارەتی ناوخۆ،200٥(

هەرێمی کوردستانی عێراق

● لە کوردستانی عێراقدا وەک پێشتر باسکرا پێداویستیەکی بەپەلە هەیە بۆ پتەوکردنی حوکمی یاسا و بەهێزکردنی 
یاسا و پالنی پێشکەوتن و رێوشوێنەکانی لێپێچینەوەی تاوان کە دەبێت کاریان پێبکرێت. ئەو جۆرە لە خزمەتگوزاری 
تەرخانکراو و پێشخستنی پالن ئەوە دەردەخەن کە مەسەلەکە بەجدی وەرگیراوە و توندوتیژی پەیوەست بە شەرەف و 

کوشتنەکانی شەرەف چیتر قبوڵ ناکرێن بەوشێوەیەی رابوردو. 
● پێوانەکانی یاسایی و حکومەتی لە حکومەتی هەرێمی کوردستان و ئەنجومەنی نیشتمانی کوردستان پێویستە 

بەشێکبن لە بەدەنگەوەهاتنێکی هەماهەنگ و تێکەڵکراو کە لەسەراپای دامەزراوەکاندا پەرەی پێدرابێت.
● پێکەوە لەیەک کاتدا، دەرامەت و خزمەتگوزاریەکان  بۆ قوربانی و خێزانەکانیان سەبارەت بە پاراستن)وەک 
شێڵتەری پاراستن و پاراستنی شایەدحاڵ و رێوشوێنی پاڵپشتی و سەالمەتی زیاتر( پێویستیان بە پەرەپێدان و سەرنجی 

زیاتر هەیە بۆ کارکردن لەسەر کاری لەخۆبوردوانەی ڕێکخراوە ناحکومیەکانی ژنان لەهەرێمی کوردستاندا. 
● پێوستە کارێکی سەراپاگیر بگیرێتبەر لەسەر هەڵوێستە کۆمەاڵیەتیەکان و پەروەردەی خەڵک و بەرزکردنەوەی 
رادەی هۆشیاری بۆ بەهێزکردنی پێشکەوتن لە شارەکان و لە ناوچە گوندنشینە دورەدەستەکاندا کە دابونەریتەکان 
هێشتا پارێزراون. هۆشیارکردنەوەی خەڵک بەم جۆرە رەنگە پێویستی بە نواندن و بەشداریپێکردنی خەڵکی ناوچەکە 
هەبێت لە پێشکەشکردنی پرۆگرامەکاندا پێویستە لەڕێگەی راهێنانی هەمو ئەو کەسانەی کە رەنگە ئەم کارە جێبەجێبکەن 

پەیڕەوبکرێن .
● پالنی کاری کوردستانی عێراق لەالیەن تیمی توێژینەوەکەوە پێشخراوە بۆ هەرێمی کوردستانی عێراق تاوەکو 
پالتفۆرمێک دابین بکات بۆ قۆناغی داهاتوی چارەکردنی توندوتیژی پەیوەست بە شەرەف. پالنی کارەکە ئێستا پێویستە 
دامەزراوە  و  کوردستان  هەرێمی  لە حکومەتی  هەریەک  لەالیەن  جێبەجێبکرێت  ئیرادەی سیاسیەوە  و  پابەندیی  بە 
پەیوەندیدارەکانی وەک پۆلیس و دادوەری تاوان، و زانایانی ئایینی و کولتوری و ڕێکخراوەکانی ژنان. پێویستیش 

دەکات چاودێری سیستەماتیک هەبێت بۆ دڵنیابون لە  جێبەجێکردن.
● وەکو راسپێریکانی شانشینی یەکگرتوو هیواخوازین پالنی کارەکە هەرێمی کوردستان ببێتە هۆی پێشکەوتنی 

کۆمەاڵیەتی و گۆڕان بۆ ژنان و پیاوان و کۆمەڵگەکان و دامەزراوەکان لە کوردستانی عێراقدا.
● بە کورتی ، بۆ هەریەک لە کوردستانی عێراق و بەریتانیا ئەو پێودانگانەی پێویستە بەشێوەیەکی پێکەوەیی و 

هەماهەنگ جێگیربکرێن بریتین لە:

  ◦ دەستپێشخەریە نیشتمانیەکان وەک گۆڕینی یاساکان گەشەپێدانی ستراتیژە      نیشتمانیەکان و سیاسەتی 
دادوەری تاوان و پۆلیس و راهێنانی تایبەتمەندان و رێنماییەکانی پیادەکاری باش و دابینکردنی دەرامەتی نیشتمانی بۆ 

پرۆژەی شێڵتەرەکان و پاڵپشتی ژنان.

  ◦ دەستپێشخەریە لۆکاڵەکان لەڕوی راهێنانی خەڵکی ناوچەکە و باشکردنی لێپێچینەوەی کەسە تاوانکارەکان 
و پرۆژەکانی پاڵپشتی قوربانیان پێکەوە لەگەڵ هۆشیارکردنەوەیەکی سەراپاگیر  و پەروەردەی گشتی بەشێوەیەکی 

هەستیاری کولتوری.

٣.10  دوا وشە: لە ئاستی نێودەوڵەتیدا

لە کۆتایدا گرنگە هەمیشە ئەوە لەبەرچاوبگیرێت کە توندوتیژی پەیوەست بە شەرەف بەتەنها دەرکەوتەیەکی 
بۆ بەهێزکردنی. لە سایەی یاسای  نایەکسانی جێندەری بە چوستی کاردەکات  نیە، بەڵکو  نایەکسانی جێندەری 
نێودەوڵەتیدا واڵتانی جیهان ئەرکی ئەوەیان لەسەر کە رێزی مافەکانی ژنان بگرن و بپارێزن بەهۆی هەنگاونان بۆ 
چارەکردنی توندوتیژی دژبە ژنان. هەرچەند ئەو پێشێلکردنانەی لەبواری تایبەتیدا رودەدەن وەک کوشتنەکانی شەرەف 
لەزۆربەی واڵتاندا دەکەونە سایەی  یاسای تاوانەکانی ناوماڵ، چەندین واڵت لە جیهاندا شکستیانهێناوە لە پیشاندانی 
بایەخ لەم روەوە. تەنانەت ئێستاش، لە سەدەی 21ەکەمدا هێشتا ناتوانن رێگیری بکەن یان لێپێچینەوە بکەن لە هەمو 
ئەو تاوانانە و حوکم بەسەر تاوانکاراندا بدەن.  بەم چەشنە، هەرچەند لە روی تیۆریەوە یاسا هەن بۆ پاراستنی ژنان ، 
چاوپۆشی کۆمەاڵیەتی لە توندوتیژی و دابونەریتە کولتوریەکان و نەبونی ئیرادەی سیاسی زۆرجار پێکەوە کۆدەبنەوە بۆ 
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بەتاڵکردنەوەی یاساکان لە پیادەکردندا. لەوەش زیاتر، ئەو پیادەکاریە کولتوریانە کاریگەریان هەیە لە ›نادیارکردنی‹  
ژنان و ئەو هەلومەرجانە دروستدەکەن کە تیایدا ژنان دوچاری ›توندوتیژی نادیار‹ دەبنەوە و رێگە بە پێشێلکاران دەدات 

کە بێسزا بۆی دەربچن.

لەبەرئەوەیە کە گرنگە  کوشتنەکانی شەرەف لە ئەجەندای مافە گەردونیەکانی مرۆڤ بمێنێتەوە:
لەهەندێک شوێندا رەچاوکردنی سیاسی جێگەی خۆی قایم کردوە... هەمیشە لەو باوەڕەدام کە باسکردنی مافەکانی 
ژنان و توندوتیژی دژبە ژنان بەکارهاتوە بۆ رازیکردنی کۆمەڵگەی نێودەوڵەتی و بۆ خۆپاراستن لە تەریقی چونکە 
نخوازرێت وەک دڕندە تەماشامان بکرێت، بەاڵم پرسیارەکە ئەوەیە کە ئایا پابەندیەکی راستەقینە هەیە بە مافەکانی 
ژنانەوە، ئەمە پرسێکی جیاوازە. لە هەندێک بەشیدا الیەنی ئایینی هەیە لە هەندێکی تریدا هۆکاری مێژویی. گەر 

پابەندی راستقینە هەبێت ئەوە بە واتای دەرامەتەکانە نەک بەتەنها ناوهێنان و بەس.
)پرۆژەی مافی مرۆڤی کورد،بەریتانیا(

ئەم بەشداربوەی سەرەوە رایدەگەێنێت کە ›بەتەنها ناوهێنان هیچ ناگەیەنێت‹. لەجیاتی ئەوە، چارەسەرکردنی 
توندوتیژی پەیوەست بە شەرەف بەشێوەیەکی مانابەخش و کاریگەر واتا، وەک ئێمە لە چاپتەرەکانی پێشودا باسمان 
کرد، هەبونی ئیرادەی سیاسی و پابەندی  بۆ تێپەڕاندنی هۆشیاری سەرەتایی لە مەسەلەکە و خەریکبون بە کاری 
کۆنکرێتیەوە و دابین کردنی دەرامەت و گۆشکردنی گۆڕانی کۆمەاڵیەتی بەشێوەیەکی بنەڕەتی.  ئەوە ئەو کارەیە  کە  

سپێردراوە بەم توێژینەوەیە ، ئەوەیە پالنی کارەکە و راسپێریەکان هەوڵدەدەن بەدیبهێنن. 

هەرچۆنێک بێت، شێوەیەک لە بەهەند وەرنەگرتن هەیە لە ئاستی دەوڵەتی و  کۆمەڵگەیی و تاکەکەسی دا.  تەنها 
بە وااڵکردنی هەر ئاستە بەجیا بۆ چاودێری و تێڕوانین و پێشخستن دەتواندرێت بەرپرسیاران حوکم بدرێن لەم 
رێگەیەشەوە  کارکردن بۆ نەهێشتنی توندوتیژی پەیوەست بە شەرەف و هەمو شێوازەکانی توندوتژی دژبە ژنان بە 

ناوی ›شەرەف‹ەوە.

پاشان پێکەوە ئێمە ئەمانەمان لە چەندین ئاستدا ئاراستە کردوە لەڕوی سەرنج راکێشان بەالی توندوتیژی پەیوەست 
بە شەرەفەوە لە ئاستی ناوچەیی و نیشتمانی و نێودەوڵەتی دا. بەتایبەتی پالنی کارەکە بەو مەبەستە پێشخراوە 
کە یارمەتی حکومەتی هەرێمی کوردستان و  دامەزراوەکانی کوردستان و سیستەمی دادوەری تاوان و ڕێکخراوەکانی 
ژنان و کۆمەڵگەکان بدات پێکەوە کاربکەن  بۆ چارەسەرکردنی مەسەلەکە بەشێوەیەکی کاریگەر. بەهەمان شێوە، 
ڕاسپێریییەکانی شانشینی یەکگرتوو پێشخراون بۆ یارمەتیدانی حکومەتی بەریتانیا و دامەزراوەکان تا هەنگاوی زیاتر 
هەڵنێن لە ئایندەدا. لە ئاستی گشتیدا، هەمو ئەم پالن و دەستپێشخەریانە  پێویستە تەرجەمەبکرێن بۆ کردار لە راستی 
ئەزمونی ژیانی قوربانیاندا و سیاسەت داڕێژەران پێویستە ئەوە بزانن کە کردەوەکانی توندوتیژی پەیوەست بە شەرەف  
لە چوارچێوەی گشتی پێشێلکاری بەرمبەر ئافرەتاندا رودەدەن لەبەر ئەوە پێویستە وەک بەشێک لە هەوڵێکی بەرفراوانتر 
بکرێنە چەمک بۆ کۆتایی هێنان بە توندوتیژی پەیوەست بە جێندەر. ئەمە ئەو کارەیە کە گروپەکانی ژنانی کوردی 

پێشەنگ کەمپەینیان بۆ کردوە لە دەیەی رابوردودا لە هەریەک لە کوردستانی عێراق و لە بەریتانیادا.

لە کۆتایدا، ئێمە ئەوە پشتڕاست دەکەینەوە کە بەدەنگەوەهاتنێکی جیهانی پێشکەوتو هەیە. لە ئاستی جیهاندا هەمو 
دەوڵەتان پێویستە لەوە دڵنیابن کە قوربانیانی هەوڵی کوشتنی شەرەف و ئەوانەی هەڕەشەیان لێکراوە بە کوشتن 
یاخود دوچاری توندوتیژی پەیوەست بە شەرەف بونەتەوە یارمەتی دەستبەجێ و نهێنگیر و سەراپاییان پێدەگات وەک 
کۆمەکی یاسایی و پاڵپشتی ساکۆلۆژی و کۆمەاڵیەتی. گرنگە دەستبکرێت بە دروستکردنی ستراکتورەکانی رێگیری کردن 
و کۆنترۆڵی زیانەکان لەسەراپای ڕێکخراوە جیهانیەکاندا. پێداویستی هەرە بەپەلە بریتیە لە دامەزراندنی شێڵتەرە 
تایبەتەکان بۆ کچ و ژنانەی مەترسی توندوتیژی پەیوەست بە شەرەف و جۆرەکانی تری توندوتیژی دژبە ژنانیان 

لەسەرە لەو واڵتانەی جیهاندا کە زۆر جێگەی نیگەرانین.

ئێمە بەڕاستی پێویستمان بە ستانداردی جیهانی هەیە_نەک بە تەنها لە کوردستانی عێراق، بەڵکو حەزدەکەم واڵتانی 
تریش ببئنم بەالیەنی کەمەوە  واژۆی کۆمەڵێک ستاندارد بکەن. لەو باوەڕەدام یەکێک لە رێگاکان بۆ ئەو کارە.... بریتیە 

لە کارێکی فرەنەتەوەیی پێکەوەیی، بەواتایەی بەئاشکرا و   بەڕونی بخرێتە ناو چوارچێوەی مافەکانی مرۆڤەوە.
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)چاالکوانێکی ناحکومی، بەریتانیا(

گەر جیهان مەسەلەکە لە ئەستۆ بگرێت وەک پێشێلکاریەکی مافەکانی مرۆڤ بەشێوەیەکی بنەڕەتی بە کارکردن 
لەسەر ئەو کارە یارمەتیدەرانەی نەتەوە یەکگرتووەکان کە هەنوکە هەن، دواجار توندوتژی پەیوەست بە شەرەف 

دەکرێت بە بەشێک لە رابوردو. 

رەنگە بەرەوپێشچون هێواش بێت بەاڵم دەستیپێکردووە لە هەرێمی کوردستان و شانشینی یەکگرتوو  و شوێنەکانی 
تریشدا. لەئاستی ناوچەیەکی بەرفراواندا کوردستان بۆتە پێشەنگ لە بەشێکی زۆری رۆژهەاڵتی ناوەڕاستدا بەهۆی 
هەنگاونانی کۆنکرێتیەوە بۆ چارەسەرکردنی توندوتیژی پەیوەست بە شەرەف و کوشتنەکانی شەرەف و پیشاندانی 

ئیرادەی سیاسی بۆ پێشخستنی زیاتری کارەکە.

بەمجۆرە، حکومەتی هەرێمی کوردستان و دامەزراوە هەمەجۆرەکانی هەرێمی کوردستانی عێراق دەبێت ستایش بکرێن 
بە ئەم پێشەنگی کردنە، بە هیوای کارکردن لەسەر ئەو دەستپێشخەریانەی خۆیان هەن هەروەک لەم توێژینەوەیەدا و 
لە پالنی کارەکەدا پێشنیاز کران. بەهەمان شێوە ئەو کەسانەی پێشەنگی پێشکەوتنەکان بون لە بەریتانیا شایستەی 
ستایشن. پێشکەوتنەکان لەسەر مەسەلەکە لە بەر چاو سەرنجی جیهاندان و هەوڵە لۆکاڵ و نیشتمانی و جیهانیەکان 
بۆ بەرەوپێشچون لەبەدەستهێنانی  ئامانجە دورمەوداکەدا کە نەهێشتنی توندوتیژی و کوشتن بەناوی شەرەفەوەیە. 

تازە کاتی گەڕانە دواوە نەماوە.
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چاپتەری یانزده م: 
پاشکۆ: وردەکاریی میتۆدی بەکارهاتوو لە لێکۆڵینەوەکەدا

1.11 مێتۆدۆلۆژی: مەسەلە گشتیەکان

ئەم توێژینەوە نێودەوڵەتیە کۆکاری و پێکەوەییە لەهەریەک لە کوردستان و بەریتانیا دا ئەنجامدراوە و فرە_ 
دیسپلین و فرە_ میتۆد بوە لە نەخشەکێشاندا. پرۆژەکە سودی وەرگرتوە لە مەنهەجە وەرگیراوەکانی توێژینەوە 
نێودەوڵەتیەکان کە لە روانگەیەکی لێکۆڵینەوەی کرداریەوە لێکدراونەتەوە بەمەبەستی پێشکەوتنی کۆمەاڵیەتی و گۆڕان 
1٩٨. بەمجۆرە، توێژینەوەکە نەخشەی بۆ کێشراوە بۆ بەشداریکردن لە دروستکردنی توێژینەوەیەکی ئاراستە –کرداری 
و پالن، تا لەتوانادابوبێت خۆی بەدورگرتوە لە باالدەستی خۆرئاوایی و چەقبەستنی ئێتنیکی و گیرۆدەیی ئەوروپایی 

و پشتی بەستوە بە پیادەکاریە هەرە باشەکان لە توێژینەوەی نێودەوڵەتیدا1٩٩.

میتۆدەکان لە پێنج بەش پێکهاتون وەک خوارەوە:
● چاوخشاندنەوە بە ئەدەبیات و پالندا؛

● راڤەکردنی دەقاودەق و  روماڵی میدیای کوردی لەسەر توندوتیژی پەیوەست بە شەرەف؛
● چاوپێکەوتنی کۆکردنەوەی زانیاری لەگەڵ سیاسەت دارێژەران و حکومەت و فەرمانبەران پۆلیس وسیستەمی 

دادوەری لەهەریەک لە کوردستان و شانشینی یەکگرتودا؛
● چاوپێکەوتن بۆ وەرگرتنی زانیاری لەگەڵ ڕێکخراوەکانی مافەکانی ژنان لە کوردستان و بەریتانیا؛

● ژمارەیەکی کەم لێکۆڵینەوەی کەیس  لەسەر روداوەکانی توندوتیژی پەیوەست بە شەرەف و کوشتنەکانی شەرەف.

بەکارهێنەری  لە  وەک  بون  فەرمانبەران  و  دارێژەران  سیاسەت  سەرەکی  بەشێوەیەکی  توێژینەوەکە  بابەتی 
خزمەتگوزاری و رزگاربوان و خێزانەکانیان و خێزانی قوربانیە تیاچوەکان ، لەبەر دژواری توێژینەوە لەگەڵ دوا گروپدا 
و لەبەر ئەوەی پێویستی بە ئاسایشی زیاترەو و مەسەلەی ئاکار و سەالمەتی تیادا دێنەگۆڕێ کە رەنگە پەیوەندیان بە 
هەندێک لە کەیسەکانەوە هەبێت.  بەمجۆرە ئەم لێکۆڵینەوەیە بەشێوەیەکی سەرەکی پالن و پیادەکاریە و پێکهاتوە لە 
چاوپێکەوتنی چڕوپڕ لەگەڵ کاربەدەستانی حکومی و بڕیاربەدەستان و فەرمانبەران و شارەزایانی یاسایی و سەرکردە 
ئایینیەکان و ڕێکخراوەکانی ژنان و تەواوکراوە بە ژمارەیەکی کەمی چاوپێکەوتن لەگەڵ قوتاربوان و کارکردن لەسەر 

کەیسی ژمارەیەک لە کوشتنەکانی ئەندامانی خێزان و پیادەکردنی چاودێری میدیایی.

2.11  بایەخی ئێتیکی

توندوتیژی و کوشتنەکانی ناموسپەرستی پەیوەندیان بە پیادەکاریە نەریتیەکانی کولتور و خێزانەوە هەیە. 
کۆنتێکستەکە بەشێوەیەکی ئۆتۆماتیکی پڕە لە جۆشوخرۆش و کاری توندوتیژی و مەترسی. پیادەکاریەکان هەمیشە 
بە پەردەپۆشی دەهێڵدرێنەوە، ئەندامانی خێزان و کەسەکانی تر ناتوانن ئەوەی دەیزانن بیدرکێنن زۆرجار لە ترسی 
دەسەاڵت. توێژینەوەکە درکیکرد بە هەستیاری وئەوپەڕی دژواری لە رۆچونە ئەم مەسەالنەوە و هەمیشە بەوپەڕی 
وریاییەوە کاری کردوە. گشت داتاکان و تیۆرەکان و ڕاسپێریی پالنەکان بەوپەڕی ئاگاییەوە بەرهەم هاتوون لە بەرامبەر  
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دابونەریتە کۆمەاڵیەتی و تایبەخۆکان/خسوسیەکان. توێژینەوەکە بەپێی رێنماییە پیشەییە ئاکاریەکانی کۆمەڵەی 
کۆمەڵناسانی بەریتانیا وکۆدی پیادەکاری کۆمەڵەی کارگوزارانی کۆمەاڵیەتی بەریتانیا بەڕێوەبراوە بۆ زامنکردنی گشت 

ستانداردە ئاکاری و پرۆفێشنالەکان. 

٣.11 سەالمەتی

مەسەلەکانی سەالمەتی و ئاسایش ئەولەویەتیان وەرگرت بەسەر مەسەلەکانی تردا لە لێکۆڵینەوەکەدا بەتایبەتی لە 
هەرێمی کوردستاندا. لەکاتێکدا هەرێمەکە لەئاستی گشتیدا نیمچە سەربەخۆیە لە عێراق و ئارامە و کۆمەڵگەی مەدەنی 
لەکاردایە، هەردوو زانکۆ بەهاوبەشی زۆر بەتایبەتی بەئاگابوون لەسەر پەرۆشی بەرامبەر پاراستن و زەمانەتی هەردوو 
تیمی لێکۆڵینەوە و ئەوکەسانەی لە لێکۆڵینەوەکاندا بەکارهاتن. هەرکاتێک پێویستی کردبێت رێوشوێنی ئاسایشی 

زیاتر وەبەرگیراوە و چەندێک کرابێت شوێنی پارێزراو و سەالمەت بەکارهاتون بۆ کۆبونەوە.

 
٤.11 بەڕێوەبردنی پرۆژەکە

بەڵێننامەکانی رێکخستنی کاری توێژینەوەکە لەسەرەتادا لەنێوان حکومەتی هەرێمی کوردستان و هەردو زانکۆدا 
رێکەوتنی لەسەر کرا و پاشان لەنێوان زانکۆی بریستڵ و هەریەک لە زانکۆی رۆهامپتن و ڕێکخراوی چاودێری مافەکانی 
ژنی کورد دا واژۆکرا. سیستەمەکانی بەڕێوەبردنی دارایی جێگیرکران کە کارە داراییەکان بەگشتی سپێردرانە بەشی دارایی 

زانکۆی بریستڵ. سێ توێژەرەوەی سەرەکی دەستنیشان کران و رەزامەندی وەرگیرا لەسەر:
 آ(سیستەمی بەڕێوەبردن و ڕاپۆرتدان

ب(  پالنی کار
ج(  پرۆتۆکۆلی کاری هاوبەش و 

د( پرۆتۆکۆلی ئیمەیل بۆ رێکخستنی کارەکان پێکەوە، کە هەمویان حاڵی حازر کاریان پێدەکرێت

پالنی ئاسایش و هەڵسەنگاندنی ریسک و رێوشوێنی تری بیمە لەالیەن بەڕێوبەرایەتی و کۆمیتەکانی ئاکاری هەردو 
زانکۆوە داواکران. هەڵسەنگاندنێکی وردەدرشت و سەراپاگیری ریسک و رێوشوێنەکانی هەڵسەنگاندنی ریسک پێشخران 

و بەڕێوەبران و رێکەوتنیان لەسەرکرا و ڕاپۆرتی بەڕیوەبەرایەتیەکانی بیمە و ئاسایشی پەیوەندیداریان خرایەسەر.

ڕاپۆرتێکی ئاکاری سەراپاگیر هاوکات بەرزکرایەوە بۆ کۆمیتەی ئاکاری هەردو زانکۆ. لەبەر سروشتی پێشەنگانەی 
پرۆژەکە و ئەو راستیەی کە بەشێکی پرۆژەکە دەبوو لە هەرێمێکی عێراقدا بکرێت پاش دانوستانێکی دورودرێژ رێکەوتنە 
ئاکاریەکە گەرەنتی لەسەردرا. ئەمە هاتنەسەرخەتی بەڕێوەبەرانی پایەبەرزی هەردو زانکۆی کردە کارێکی زەروری. 
کۆمیتەی ئاکاری هەردو زانکۆ پاشان چاودێری ئاکاری بەردەوامیان دابین کرد و جەختیان کردەوە لەوەی پرەنسیپەکانی 
یەکسانی و سەالمەتی و دادپەروەری کۆمەاڵیەتی و نهێنیپارێزی لەسەراپای توێژینەوەکەدا پەیڕەو دەکرێن پێکەوە لەگەڵ 

ئاسایش و پاراستن و پاڵپشتی بەشداربوانی توێژینەوەکەدا.
وەرزی  بەشێوەی  بەریتانیا  و  کوردستان  لە  توێژینەوەکەوە  سەرپەرشتیارانی  لەالیەن  تێروتەسەل  ڕاپۆرتی 
بەرزکرانەوە تاوەکو بتواندرێت پرۆژەکە لەنزیکەوە چاودێری بکرێت و بۆ مەبەستی شەفافیەتی پرۆژەکە. مسۆدەی 

ڕاپۆرتی تێروتەسەلی پرۆژەکە بەرزکرایەوە بۆ حکومەتی هەرێمی کوردستان پاش ساڵێك و لەنێوەندی پرۆژەکەدا.

٥.11 دەستکردن بە لێکۆڵینەوه که 

کاتێک گشت رێوشوێن و رێکەوتنەکان جێگیرکران دەستکرا بە توێژینەوەکە. پاشان ڕێکخراوی چاودێری مافەکانی 
بە کاری مەیدانی لە کوردستانی عێراق.  دامەزراند بۆ  ئەوەی هەستێت  یاریدەدەرێکی توێژەرەوەیان  ژنانی کورد 
جێبەجێکردنی ئەم دامەزراندنە درێژەی کێشا لەبەرئەوەی بەڕێوەبردنی کاری دارایی دامەزراندنەکە دەبو لە چەندین 

دامەزراوەی جیادا جێگیربکرێت و ئەو بانکانەی پەیوەندیان بە مەسەلەکەوە هەیە لە هەردو واڵتدا.

ئاستی  لە  پاشان  و  کران  دەستنیشان  بەهاوبەشی  پێکەوە  کارەکە  وەسفی  و  دامەزراندنەکە  تایبەتمەندیەکانی 
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نێودەوڵەتیدا لە بەریتانیا و کوردستان و واڵتانی تردا ریکالمی بۆ کرا. لیستێکی نێودەوڵەتی کۆکرایەوە و چاوپێکەوتنەکان 
لە کوردستانی عێراق لە تشرینی یەکەمی 200٨دا بەڕێوەبران. فەرمانبەرێکی لێکۆڵینەوە بۆ ماوەی سەرەتای 200٩ وە 
بۆ حوزەیرانی 2010 دامەزرێندرا و کارەکەی پێناسێندرا و راهێنانی پێکرا.  رێکەوتنی دامەزراندن و بەڕیوەبردن و 
سەرپەرشتی و پشتگیری پێشخرا و بەهۆی هەستیاری و دژواری مەسەلەکەوە لە هەرێمی کوردستانی عێراقدا پشتگیری 

و سەرپەرشتیاری لە سەر بناغەیەکی هەفتانە بۆ دانرا .

٦.11 بنیاتنان و ڕاگەياندنی پڕۆژەکە

تیمی پرۆژەکە  دەستیکرد بە بانگەشەکردن بەهۆی نامیلکەی زانیاری و پۆستەر و  بەهەردو زمانی کوردی و 
ئینگلیزی. ناوەندێکی سەرەتایی و کۆبونەوەی جۆراوجۆر و ڕاوێژکاری ئەنجامدران  بۆ باڵوکردنەوەی توێژینەوەکە بۆ 
بەشداریپێکردنی کارەکتەرە سەرەکیەکان و کەسانی خاوەن بەرژەوەندی  و زامنکردنی پرۆژەکە لە کاری گشت بەشداراندا.

ئەندامانی تیمەکە  بەبەردەوامی ئامادەبون گەر داوایان لێکرابێت لێکۆڵینەوە و زانیارییان پێشکەشی کۆڕە نیشتمانی 
و جیهانیەکان کردوە و چاالکانە بەشداری کۆنفرانس و سیمینارەکان بون لەسەر مەسەلەکە لە هەردو واڵتدا لەماوەی 
توێژینەوەکەدا )بۆنمونە، کۆنفرانسی نێودەوڵەتی ئۆفیسی مافەکانی مرۆڤ لە جنێڤ ساڵی 2010(. تیمەکە بەشداری کرد 
لەو وۆرکشۆپە مانگانەی لەالیەن تیمی کاری توندوتیژی پەیوەست بە جێندەر لە کوردستان بەڕێوەدەبران کە بەشێکە 
لە پرۆگرامی تیمی ئاوەدانکردنەوەی هەرێمی ئەمریکی، و مێزگردێک لەسەر تاوانەکانی شەرەف کەلەالیەن ڕێکخراوی 
لێبوردنی نێودەوڵەتیەوە رێکخرابو  و کۆرسێکی راهێنان لەالیەن پەیمانگای راهێنانی ژنانی سەرکردەی عەرەب. ئەم 
کۆڕ و گفتوگۆیانە گرنگبون بۆ پتەوکردنی متمانە و گۆڕینەوەی بیروڕا لەسەر توندوتیژی پەیوەست بە شەرەف و بۆ 

بنیاتنانی زانیاری لەسەر توێژینەوەکە بۆ بەشدارانی توێژینەوەکە.

لەهەردو واڵتدا راوێژی زیاتر لەگەڵ گروپەکانی ژنان و فەرمانبەران بەڕێوەبران بۆ وەرگرتنی ئامۆژگاری لەسەر 
بواری کاری توێژینەوەکە. بۆ ئەم مەبەستە تیمەکە راوێژی کرد لەگەڵ هەمو ئەو گروپە پەیوەندیدارانەی ژنان کە تواندرا 

پەیوەندیان پێوە بکرێت و کاردەکەن لە کۆمەڵگەی کوردیدا لە لەندەن و لە کوردستانی عێراقدا.

لە هەریەک لە کوردستان و شانشینی یەکگرتوودا راهێنانێکی نەخشەداڕشتن بەڕێوەبرا بۆ بۆ تۆمارکردنی لیستی 
پەیوەندی هەمو ئەو دامەزراوانەی پشگیری دابین دەکەن بۆ قوربانیانی توندوتژی  دژبە ژنان و توندوتیژی پەیوەست بە 

شەرەف و لەهەر پەیوەندیەکدا زانیاری لەسەر خزمەتگوزاریەکانی تەرخانکرابوو.

٧.11  چاودێریکردنی میدیاکان

بەدرێژایی توێژینەوەکە لە کوردستاندا چاودێریکردنی میدیا بۆ هەریەک لە میدیای ناوخۆ و میدیای جیهانی لەسەر 
توندوتیژی پەیوەست بە شەرەف بەڕێوەبرا. بیست و هەشت هۆکاری ڕاگەیاندن و وێستگەی باڵوکردنەوە چاودێری کران. 
لەناویاندا هەشت رۆژنامە و باڵوکراوەی ژنان و نۆ هۆکاری راگەیەندنی باو و 11 ماڵپەڕ و وێستگەی رادیۆ و تەلەفیزیۆن. 
باسێکی کورت پێشکەش کرا لەسەر هۆکارەکانی ڕاگەیاندن و وێستگەکانی باڵوکردنەوە و پێگەو الیەنگیری سیاسیان 
بۆ لە سیاقدا دانانی باڵوکراوەکان. لەم پرۆسەیەدا روماڵی میدیای جیهانی لەسەر توندوتیژی پەیوەست بە شەرەف و 
کاریگەری لەسەر میدیای ناوخۆ گیرایەبەر.  هەمو ئەم بالوکراوانە پشکنینیان بەناودا کرا بۆ روماڵی تاوانەکانی شەرەف 

و هەڵسەنگاندنیان بۆ کرا لەسەر هەڵوێستیان سەبارەت بە توندوتژی پەیوەست بە شەرەف.

٨.11 پێداچوونەوەی ئەدەبیات و سیاسەت

کۆکردنەوەی داتاکان بەشێوەیەکی ئەزمونی و ئاراستەکردنی ئامانجەکانی توێژینەوەکە بە ئەدەبیات و پێداچونەوەی 
پالن و راڤەکردنەکان دەوڵەمەندکران ، لەسەر بناغەی کاری پێشوتری ئەندامانی تیمی توێژینەوەکە و خەڵکانی تر200. 
لیستێکی بەرفراوانی ئەدەبیات لەسەر توندوتیژی لە سیاقی کوردیدا لەڕوی تیۆری گەشەپێدانی پالنەوە بە زمانەکانی 
کوردی و عەرەبی و ئینگلیزی و فەڕەنسی لەالیەن تیمەکەوە کۆکرانەوە ، و دەستکرا بە ئەنجامدانی  چاوپیاخشنادنەوەی 
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ئەدەبیاتی ئەکادیمی لەسەر بابەتی توندوتژی پەیوەست بە شەرەف و کوشتنەکانی شەرەف لە ئاستی نێودەوڵەتیدا.  
دۆکومێنتی پالن و پیادەکاری کۆکرانەوە لە هەمو دامەزراوە پەیوەندیدارەکانەوە.

ئەم پێداچونەوەی ئەدەبیاتە توانای بەخشیە تیمەکە بۆ بونیادنای لێکۆڵینەوەکی توێژینەوەیی لەڕوی: آ( چەمک 
کردنی تیۆری و ئەکادیمی لەسەر توندوتیژی پەیوەست بە شەرەف؛ ب( پێشخستنی پالن لە بەریتانیا کە لەکاردایە 
و سەرپەرشتی دەکرێت لەالیەن دەستەیەکی تایبەتمەند بە  توندوتژی پەیوەست بەشەرەف لە پۆلیسی میترۆپۆلیتان 
و یەکەی هاوسەرگیری بەزۆر لە وەزارەتی دەرەوە و کۆمۆنوێڵس؛ و ج( پالنی بەدەنگەوەهاتنەکان لە کوردستان، 

بەمەبەستی گەشەپێدانی رێنمایی بۆ پیادەکردنی باش لە ئایندەدا.

٩011 ئامراز و پرۆسەی چاوپێکەوتن

پاشان ئامرازەکانی توێژینەوە بۆ چاوپێکەوتنەکان گەشەیان پێدرا و رێکەوتنیان لەسەر کرا لە شێوەی بەرنامەی 
چاوپێکەوتنی دورودرێژدا بۆ کۆکردنەوەی داتا بەهۆی زنجیرە چاوپێکەوتن لەگەڵ حکومەت و دامەزراوەکان و کەسە 
شارەزاکان لە هەردو واڵتدا و لەگەڵ قوتاربوانی توندوتیژی پەیوەست بە شەرەف و خێزانەکانیان. ئەم خشتەی 
کارانە رێبەریکران و پاشان وەک پێویستی کرد گونجێندران. هاوپێچ، دەقی زانیاری هەبو و سەبارەت بە رزگاربوانی 
توندوتیژی بەپێی رێکەوتنی نهێنی پاراستن لەگەڵ فۆرمی رەزامەندی دەربڕین کە دەبێت رازیببون لەرێگەی ئیمزا یان 
پەنجەمۆرەوە دەببڕدرێت. هەروەها بڕیاردرا کە دەتواندرێت رەزامەندی بە زارەکیش دەببڕدرێت گەر پێویستیشی کرد بە 
ئیمزای لێکۆڵەرەوەکە پشتڕاستبکرێتەوە کاتێک بەشداربو هەست بە دڵنەوایی نەکات لە دەربڕینی رەزامەندی بەشێوەی 
تر. هەمو بەشداربوان رونکردنەوەی تەواویان پێدرا لەسەر پرۆژەکەو سروشتی بەشداریرکردنەکەیان. بەکورتی، 
چاوپێکەوتنی دامەزراوەکان و ڕێکخراوە ناحکومیەکان سروشت و رادەی توندوتیژی و کوشتنەکانی شەرەفی گرتەوە، 
و هەروەها  تێڕوانینی پرۆفێشنااڵنە و تێگەیشتننی بەشداربوان لەسەر توندوتیژی پەیوەست بە شەرەف  و زانیاری 
لەسەر ئەو کارەی کردویانە لەمەسەلەکەدا و ئەوپالن و پیادەکاری و ستراتیژانەی بەکارهێندراون و چی کراوە و چی 
نەکراوە لە چارەکردنی کێشەکەدا گرتەوە. پاشان داوا لەبەشداربوان دەکرا ئامۆژگاریان چیە لەسەر پالن و پیادەکاری.

وەاڵمدەرەوەکان بەچڕوپڕی پرسیاریان لێکرا سەبارەت بە: ا( ئەزمونەکانیان لە کارکردندا لەسەر تاوانەکانی 
شەرەف ب( بۆچونیان لەسەر سروشت و رادەی توندوتیژی پەیوەست بە شەرەف لە کوردستان و بەریتانیا ت( 
بەدەنگەوەهاتنی کاربەدەستانی حکومی و یاسا و دادگاکان و پۆلیس و سیستەمی دادوەری تاوان و دامەزراوەکانی 
تر ج(ئەو دەستپێشخەریانەی پالن و پیادەکاری کە هەنوکە لە کاردان و پێویستیان بە باشکردن هەیە د( لێۆڵێنەوەی 
چڕوپڕ لەو کەیسانەی تاوانەکانی شەرەف کە دامەزراوەکە یان ڕێکخراوی ناحکومی جێگەی مەبەستە کاری تیاکردوە ح( 
درێژەی شێوازی تێگەیشتن و چارەسەرکردنی توندوتیژی پەیوەست بە شەرەف و کوشتنەکانی شەرەف لە کوردستان 
و شانشینی یەکگرتووداخ( ئەو رۆڵەی تا ئێستا دامەزراوەکانی مافەکانی ژنان  و چاالکوانان و ڕێکخراوەکانی ژنان 

گێڕاویانە لە پێشخستنی بەدەنگەوەهاتنەکانی توندوتیژی پەیوەست بە شەرەف و ل( بیروڕا لەسەر ئایندە.

پرسیارەکانی توێژینەوەکە بریتیبون لە:ا( پالن و حوکمە یاساییەکان چین؟ ب( چۆن یاسا پەیڕەو دەکرێت و 
کەیسەکان چۆن بەڕێوەدەبرێن؟ ت( چۆن دادگا ئەو حوکە یاساییانە لێکدەداتەوە و پیادەدەکات؟ ج( رۆڵی پۆلیس و 
فەرمانبەرانی یاسا چیە؟  د( هەموارکردنە یاساییەکان چین کە تا ئێستا جێبەجێکراون و چی پێویستدەکات لە ئایندەدا 
بکرێت؟ ح(ئایا ناڕازیت لەسەر بەرهەڵستی بۆ چاکسازی لەناو حکومەت یاخود دامەزراوە پەیوەندیدارەکاندا خ(ئایا 
جیاوازی بۆچوون هەیە لەنێوان دامەزراوەکانی حکومەت و دەسەاڵتی قەزادا؟  ل( یاساکان لەالیەن کێوە دەستپێشخەری 
کراون حکومەت یان دەسەاڵتی یاسادانان یان کۆمەڵگەی مەدەنی؟  ک( کام چاکسازیانە پێویستن سەبارەت بە پەروەردە، 
را هێنان و بەرزکردنەوەی رادەی هۆشیاری؟ م( مەسەلە کولتوری و مێژویی و  کۆمەاڵیەتیەکانی تر چین  کە پەیوەندیان 
هەیە بە پێشخستنی پالن و بەرەنگاری توندوتیژی پەیوەست بە شەرەف؟ و( ئەو گۆڕانکاری و کردەوانە چین کەدەبێت لە 
داهاتودا بگیرێنەبەر بۆ پاراستنی ئەوانەی دوچاری توندوتیژی پەیوەست بە شەرەف بون؟  ق( چۆن دەبێت حکومەتەکانی 
هەرێمی کوردستان و بەریتانیا و دامەزراوەکانی تر پەرەبدەن بە ستراتیژی نوێ و پالنی چارەسەرکاری سەبارەت بە 

مەسەلەکە؟  ی(ئەو پێوانە نوێیانە چین کە دەبێت جێگیر بکرێن بۆ زامنکردنی جێبەجێکردنی ئەم کارانە؟
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سەبارەت بە رزگاربوانی توندوتیژی پەیوەست بە شەرەف و ئەندامانی خێزانەکانیان ئەزمونەکانیان و درێژەی 
کەیسەکانیان بە وریاییەوە لێکۆڵینەوەیان تیاکرا. قوتاربوان و ئەندامانی خێزانەکانیان هەروەها پرسیاریان لێکرا 
سەبارەت بە بۆچونیان لەسەر توندوتیژی پەیوەست بە شەرەف و ئامۆژگارییان بۆ سیاسەت داڕێژەران و حکومەت 
و فەرمانبەران و ڕێکخراوە ناحکومیەکان. چاوپێکەوتنەکان بە ئاگایی و هەستیاریەوە ئەنجامدران لەبەر نهێنی و  
ناسکی بابەتەکە. سەالمەتی و متمانەپارێزی ئەولەویەتی یەکەمی چاوپێکەوتن سازدەرەکان بو لەگەڵ بااڵدەستی 
بەسەر مەسەلەکانی تردا. بەمجۆرە ئەم جاوپێکەوتنانە لەشوێنی پارێزراو و هەندێکجار نهێنیدا ئەنجام دەدران بەبێ 
هاوسۆزی و حوکمدان. زیاتر رەچاوی ئاسایش و سەالمەتی دەکرا پاش چاوپێکەوتنەکە هەستوسۆز بۆ بەشداربوان 
دەردەبڕا. لێکۆڵەرەوەکان چاوەڕوانی ئەوەیان لێنەدەکرا رۆڵی چارەسەرکاری بگێرن بەاڵم توانیان پاڵپشتی دابین بکەن 
کاتێک پێویستی دەکرد لەگەڵ دابینکردنی زانیاری لەسەر خزمەتگوزاری پاڵپشتی و پەیوەندی سودبەخش. رزگاربوان 
و ئەندامانی خێزانی بەشداربووی لێکۆڵینەوەکە دڵنیاکرانەوە لە پاراستنی شوناس یاخود البردنی زانیاری خێزان. 
هەروەها هەلی ئەوەشیان پێبەخشرا کە هەر زانیاریەک لە قسەکانیاندا البەرن کە هەستدەکەن شوناسیان لە ناو 

کۆمەڵگەکانیاندا دەردەخات.

هەموو چاوپێکەوتنەکان بە تۆمارکەری دیجیتاڵی تۆمارکران کە رەزامەندیان لەسەر وەرگیرا و لەجێگەی پارێزراودا 
هەڵگیران لەگەڵ سەرنجە بابەتیانەی لەمیانەی چاوپێکەوتنەکاندا سەریان هەڵدەدا لەگەڵ پوختەی زانیاری هەر 
حاڵەتێکدا. ژمارەیەکی زۆری چاوپێکەوتن و راوێژەکان دەبو یەکەمجار لە کوردیەوە وەربگێڕدرێنە سەر ئینگلیزی و پاشان 
بەتەواوەتی هەمو چاوپێکەوتنەکان نوسرانەوە. هەڵگرتن و کارپێکردنی داتاکان بەگوێرەی یاسای پاراستنی زانیاری 
بەریتانیا بەڕیوەبران. زانیاریەکان لە ئۆفیسی قفڵدراودا هەڵگیران کە رێێ خەڵکیان بەسەرەوە نەبو. بەکارهێنانی 
کۆمپیوتەرەکان بەربەستیان لەسەربو. تۆمارکاوە دیجیتاڵیەکان گواسترانەوە بۆ سنوقێکی قفڵدراو و لە بینایەکی 
قفڵدراوی زانکۆیەکی پەیوەندیداردا هەڵگیران لەگەڵ هەمو زانیاریەکەکاندا تا وەکو کە تواندرا لە بەریتانیا هەڵبگیرێت. 

10.11 چاوپێکەوتن و ڕاوێژکاری لە هەرێمی کوردستانی عێراقدا

سەدوبیست چاوپێکەوتنی چڕوپڕ و نیمچە ڕێکخراو ئەنجامدران لەکوردستانی عێراق لە هەرسێ پاێزگای هەولێر و 
دهۆک و سلێمانی.  کە پێکهاتبون لە 1٥ جاوپێکەوتن لەگەڵ کەسانی بڕیاربەدەست)فەرمانبەرانی حکومی و وەزیرەکان 
و پارێزگار و ئەندام پەرلەمانان( و لەگەڵ 1٤ ئەفسەری پۆلیس و 1٥ پارێزەر و داواکاری گشتی 2٦ گروپی ژنان و 
مافەکانی مرۆڤ و ڕێکخراوی ناحکومی. نۆ چاوپێکەوتنی تری زیاتر ئەنجامدران لەگەڵ پەناگاکان و سەنتەری پاراستنی 
ژنان و ٨چاوپێکەوتن لەگەڵ نوێنەرانی میدیا، ٤ لەگەڵ سەرکردەی ئایینی و ٦ لەگەڵ دامەزرەوەی تەندروستی و لەگەڵ 
ئەنجامدەرانی تاوان. چاوپێکەوتنی دورودرێژ و چڕوپڕ لەگەڵ رزگاربوانی توندوتیژی پەیوەست بە شەرەف ئەنجامدران. 
نۆ ژن لەبەشی سوتاوی بەشێوەی ناڕەسمی چاوپێکەوتنیان لەگەڵ کرا. هەمو بەشداربوان لەڕێگەی تەلەفونەوە 
پەیوەندیان لەگەڵ بەسترا کە لەزۆربەی حاڵەتەکاندا دیداری باڕەسمی بەدوادا دەهات کە لە میانەیدا زانیاریان پێدەدرا 
لەسەر پرۆژەکە و هەواڵی پرۆژەکەیان پێدەدرا لەگەڵ مەبەست و ئامانجەکانی. لەهەندێک لە حاڵەتەکاندا دیداری 
هەمەچەشنە پێش چاوپێکەوتنەکان دەگیرا. پاش دروستبونی متمانە ئەوسا بەرنامەی چاوپێکەوتنی رەسمی دادەنرا و 

ئەنجام دەدرا.

خشتەی 1 : چاوپێکەوتنەکان لە هەرێمی کوردستانی عێراقدا
 

م ژ
جۆرژمارە

ئەفسەرانی پۆلیس، و یەکەکانی حکومەت کە کار لەسەر توندتیژی دژ بە ژنان و توندوتیژی پەیوەست 1٤
بە شەرەف دەکەن

پارێزەر و داواکاری گشتی1٥
گروپی ژنان و مافەکانی مرۆڤ و ڕێکخراوە ناحکومیەکانی ناوخۆ2٦
ڕێکخراوی ناحکومی نێودەوڵەتی)وەک یونامی(٤
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پەناگا و سەنتەری پاراستنی ژنان٩
نوێنەرانی میدیایی٨
دامەزراوەی تەندروستی٦
زانایانی ئایینی٤

بڕیاربەدەست و کاربەدەستان )وەک ئەندامانی پەرلەمان و پارێزگار و وەزیرەکان(1٥
 ٩ ڕاگەیاندن و چاوپێکەوتنی نارەسمی لەگەڵ ژنانی بریندار لە بنکه کانی تایبه ت به  سووتان لەگەڵ 2 بەندکراو 12

لە ناوەندی چاکسازیی هەولێر
ئەندامانی خێزانەکانی قوربانیان٥

کۆی گشتی1٣1

11.11چاوپێکەوتن و ڕاوێژەکان لە شانشینی یەکگرتودا

لەسەرەتاوە توێژینەوەکە وەها نەخشەی کێشرا کە بەشێوەیەکی سەرەکی لە  هەرێمی کوردستانی عێراق بێت لەگەڵ 
ژمارەیەکی کەمی چاوپێکەوتنی بەراوردکاری لە بەریتانیادا. کۆی ٣٤ چاوپێکەوتن لەگەڵ دامەزراوەکاندا لە بەریتانیا 
بەڕێوەچون پێکەوە لەگەڵ  چوار لێکۆڵینەوەی تێروتەسەل لە بەریتانیا، کە  بریتیبون لە  ٨ ئەفسەری پۆلیس و دوو 
فەرمانبەری سەربەخۆی پۆلیسی تۆمارکردنی ساکااڵ و شەش پارێزەر و داواکاری گشتی پایەدار، 10 ڕێکخراوی ناوخۆی 
جەماوەری ژنان و یەک مامۆستا لە کەیسەکەی هێشو یونس دا و سێ فەرمانبەری وەزارەتی دەرەوە و کاروباری 
کۆمۆنوێڵس لەنێویاندا یەکەی هاوسەرگیری بەزۆر . هەر چاور لێکۆڵینەوەی کەیسەکە بە چڕوپڕی لێۆڵینەوەیان 
بۆکرا پاش ئەوەی قوربانیەکان مردون. ئەندامانی خێزان و قوتاربوان و تایبەتمەندانی پەیوەندیدار لە هەر کەیسەدا 
چاوپێکەوتنیان لەگەڵ کراوە و کەیسەکانی ناو دادگا بەدواداچون و سەرنجی رۆژانەیان بۆ کراوە کە بەیەکەوە 12٥ 

کاتژمێریان بۆ تەرخان کراوە. تیمەکە توانیویەتی دەستی بگات بە نوسراوە رەسمیەکانیش.

 خشتەی 2: چاوپێکەوتنەکانی توندوتیژی پەیوەست بە شەرەف لە بەریتانیا

جۆرژمارە
ئەفسەری پۆلیس٨
پارێزەر و داواکاری گشتی٦
ڕێکخراوە جەماوەریەکانی ناوخۆ10
تۆمارکەرانی سکااڵی پۆلیسی سەربەخۆ2
وەزارەتی دەرەوە و کۆمۆنوێڵس٣
مامۆستا)کەیسی هێشو یونس(1
قوتاربوان/ ئەو کەیسانەی بەکارهاتن)بەناز و توالی گۆرەن هێشو یونس_ئەسوال_( چاوپێکەوتن لەگەڵ ٤

لەسەر  چاوپێکەوتن  چەندین  وەرگیران.  رۆژنامەکانە  لە  رەسمی  نوسراوی  یان  کرا  خێزاندا  ئەندامانی 
هەریەکەیان لەگەڵ  چاوپێکەوتنەکانی کەیسی ئەسوال.

کۆ٣٤
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12.11  راڤەکردن

هەمو چاوپێکەوتنەکان خرانە ژێر  راڤەی بابەتیانەوە بە بەکارهێنانی کۆمپیوتەری ئێنڤیڤۆ. 

داتاکان شیکارکران بە بەکارهێنانی سۆفتوەیری کۆمپیوتەری ئێنڤیڤۆ و جیاکردنەوەی دەستی لەگەڵ شێوازی ریچی 
و سپێنسەر و ئۆکۆنەر201. بە بەکارهێنانی کۆمەڵە نوسراوێكی الوەکی تیمەکە  پاشکۆیەکی بۆ بابەتە سەرەکیەکان 
دروستکرد کە ئەویش جارێکی تر دابەشکرایەوە. نوسراوەکان بەوپێیە کۆدیان خرایە سەر  پاش خوێندنەوە و پێداچونەوە 
بابەتیدا  لە زنجیرە چارتێکی  دەتواندرێت  داتاکە  بەم جۆرە  دەرکەوتوەکە.  بابەتە  بۆ دەستنیشانی  و کورتکردنە 
کورتبکرێتەوە. داوی ئەوە توێژەرەوەکان توانیان هێڵکاری بابەتە سەرەکیەکان بکەن جارێکی تر وردبونەوەی تێدابکەن 
لەبەردەم  داتا سەرەکیەکەدا بۆ راستودروستی  لە چاوپێکەوتنەکاندا بۆ دڵنیابون لە بەرجەستەبونی سەرەنجامی 
تێڕوانینی پالن و ڕاسپێریییەکان بۆ پیادەکاری باش لە داتاکەدا. ئەم میتۆدە  یارمەتیداین لە لێکدانەوەی زانیاریەکە  
بە شێوەیەکی سیستەماتیک و شەفاف بۆ دڵنیبون لەوەی بابەتەکان بەگوێرەی بەڵگەن.  وردە وردە چوارچێوەی 
کۆتایی بابەت و مەسەلە سەرەکیەکان پەرەیان پێدرا لەم شیکاریە سەرەتاییانەوە راستەوخۆ لەناو و لەرێگەی 
گێڕانەوەی چاوپێکەوتنەکانەوە کە توانای بەراوردکردن و دیاریکردنی مەودای تەواوەتی هەلومەرجەکان و ئەزمونەکان 

و بۆچونەکانی دروست کرد لەگەڵ توانای دەستنیشانکردن و کەشفکردنی زیاتری بابەت و نمونەکان.

بۆ بەشی چاودێری میدیایی پرۆژەکە لە کوردستان  شیکاریەکی ئاسانکراوی دەقی پیادەکرا بۆ بەراورد و دەرهێنانی 
داتاکان لە باڵوکراوەکانەوە بەتایبەتی سەبارەت بە  تاوانەکانی شەرەف و توندوتیژی پەیوەست بە شەرەف. ئەم 
شیکاری مەودا تەسک و تێکستی و گوتاریە لەڕوی جۆرەکانی رێگەچارە و وشەکان و تێگەیشتنەکان و چەمکەکان و 
تێگەیشتنە کولتوریە بەکارهاتوەکانەوە ئەنجامدرا. سێکوچکەکردنی داتاکان بەدرێژایی کۆمەڵە داتا جیاوازەکا بوەهۆی  

روانگەیەکی یەکتربڕ لە بەرەنجامەکانی لێکۆڵینەوەکەدا.

1٣.11 ڕاگەیاندن/ باڵوکردنەوەی سەرەنجامی لێکۆڵینەوەکە

بەرەنجامەکان بەگشتی زیاتر پەرەیان پێدرا بۆ بەڵگەی پالن و ڕاسپێریی بۆ هەریەک لە هەرێمی کوردستانی عێراق 
و شانشینی یەکگرتوو لەگەڵ پالنێکی کار بۆ  کوردستانی عێراق.  باڵوکردنەوەی زیاتری توێژینەوەکە لە داهاتودا 
لەڕیگەی کۆنفرانسی نیشتمانی و نێودەوڵەتی و باڵوکراوەی ئەکادیمی و بەرهەمهێنانی کتێبێک و پرۆژەی ماڵپەڕێکەوە 

دەبێت.



100

سەرنج و سەرچاوەکان

1. له  یه که م چاپته ری ئه م ڕاپۆرته دا، وشەی ›شەرەف‹ مان لە نێو کۆته یشنمارک )ئیقتیباس( داناوه ، ئه مه ش له به ر 
سروشتی کێشه ئامێزی چه مکی شه ڕه ف کە بۆته  هۆکاری دروستبوونی توندوتیژی و پێشێلکاری. لە چاپتەرەکانی دواتر، 

کە هەیکەلی ڕاپۆرتەکەن، نیشانەی کۆتەیشن یان ئیقتیباسمان بەکارنەهێناوە.
 2 . )2002( Naples

 .200٦٣ .Dustin
.٤  1٩٩٦ .Abu Odeh

.200٨٥ .Wikan
 .٦  200٩ .UNAMI. UNHR and ASUDA ;200٥ .Welchman and Hossain

 200٥ .Hossain .٧ Welchman and .200٦ .Gill .200٥ .Begikhani ;2002 .United Nations
    .200٥٨ .Welchman and Hossain ;200٥ .Begikhani

 .200٥٩ .Welchman and Hossain
.10  200٦ .Gill
جیل،2010  11.

.12  200٥ .Welchman and Hossain ;200٣ .Sen
.1٣  200٥ .Welchman and Hossain

.1٤  2010 .Gill
.1٥  200٣ .Coomaraswamy

.200٧1٦ .Meeto and Mirza .2010 .Gill
.1٧  200٥ .Begikhani

.1٨ 200٧ .Meeto and Mirza .2010 .Gill 
.1٩  200٥ .Welchman and Hossain

.20  200٩ .Kurdish Human Rights Project
.21  200٩ .Kurdish Human Rights Project ;2002 .Mojab and Hassanpour

.22  200٥ .Welchman and Hossain .200٩ .Gill .2010 Idriss and Abbas .200٧ .IFWF
.2٣  1٧1 :200٥ .Erturk

2٤.  لە بارودۆخی ناله باری پڕ لە گرژی و تایفەگەریی عێراق دا کوشتنی دوعا چەندین رەهەندی ئاینی و سیاسی 
وەرگرت که  بوونه  هۆی دروستبوونی کۆمه ڵێک کردەوەی دیکه ی توندوتیژی. لە کاتێکدا بە رای چاالکوانان و شارەزایان  
هۆکاری سه ره کیی کوشتنی دوعا شەرەف بوو. بڕوانە بەگیخانی 200٧، رۆژنامەی ئاسۆ،٣ی ئایاری 200٧ . پێویسته  
ئه وه ش بوترێ که  دوای ئه وه ی دادگای سزای موسڵ بڕیاری سزای لەسێدارەدانی لەسەر کێشەکەدا، کۆمەڵگەی یەزیدی 
دژ بە بڕیارەکە وەستانەوە و وتیان ئەمه  هەوڵێک بووە بۆ »تاوانبارکردنی کۆمەڵگەی یەزیدیی«. بڕوانه   رووداو نێت: 

»یەزیدیەکان دژ ی سزای لە سێدارەدانن لە مه سه له ی دوعا » www.rudaw.net )رووداونێت ، 2٧ی ئاداری2010(.

2٥. هەرێمی کوردستان بە کورتی و هەندێک ڕاستی دەربارەی هەرێمی کوردستانی عێراق. سایتی حکومەتی هەرێم 
. لە 2٧ی ئابی 2010دا تەماشا کراوە. 

www.krg.org هەرێمی کوردستان 
  .2٦ 2٧٣ :2002 .Dahlman. Carl 

2٧. پەیمانی لۆزان لە 2٤ی تەموزی ساڵی 1٩2٣دا لەنێوان دەوڵەتە هاوپەیمانەکانی جەنگی جیهانی یەکەم و 
تورکیادا ئیمزا کرا کە ناوچەکانی ئەنادۆڵ و بەشە ئەورپاییەکەی تورکیا و ناوچە دابەشکراوەکانی خەالفەتی عوسمانی 

یەکالیی کردەوە. 
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.2٨  1٩٩2 .See Izady. Mehrdad

2٩. لە چوار مەزهەبەکەی فیقهی سونیدا، رێبازی شافیعی وه کو ریبازێک ناسراوه  کە کەمترین قەدەغەکاری تێدایە، 
رێبازەکانی تر بریتین لە  حەنەفی و مالیکی و حەنبەلی.

٣0. عەلەویەکان لە باشوری رۆژهەاڵتی تورکیا نیشتەجێن)بەشی باکوری کوردستان( لە کاتێکدا ئەهلی حەق کە 
رێزێکی زۆر لە ئیمام عەلی دەنێن و لە ئاینی زەردەشتیەوە زۆر شتیان وەرگرتووە لە کوردستانی عێراق نیشتەجێن.

٣1. کوردە یەزیدیەکان ئاینێکی دەماودەم وەرگیرا و تێکەڵەیەکی گونجاوی ئاین و فەلسەفەی جیاواز په یڕه ودەکەن.
.٣2  .٣2-٣1 pp :)200٣( Yeldiz. Kerim and Blass. Tom

 Yeldiz and .٣٣. سیاسه تی به  عه ره بکردن پرۆسەیەک بوو بۆ گۆڕینی سەنگی ئێتنیکی لە کوردەوە بۆ عەرەب
200٣ .Blass

.٣٤  .200٣ .Yeldiz and Blass

٣٥. ئەنفال وشەیەکی عەرەبیە لە قورئانەوە وەرگیراوە و مانای تااڵن و دەستکەوتی جەنگ دەگەیەنێت.

٣٦. بۆ زانیاری زیاتر ده رباره ی ئەنفال، بڕوانه  ڕاپۆرتی چاودێری میدڵ ئیست وۆچ )1٩٩٣(: جینۆساید لە عێراق: 
هەڵمەتی ئەنفال دژ بە کوردەکان. هەروەها بڕوانه  راندال جۆناتان)1٩٩٧(: پاش ئه م زانینه ، چ لیبوردنێک؟ بەیەکگەیشتنم 

لەگەڵ کوردستان.
.٣٧  )1٩٩٣( Middle East Watch

 بکە، لە 2٧ی ئابدا ته ماشاکراوه . http://www.diakonia.se. ٣٨. سەیری هەواڵنامەی دیاکۆنیا)200٨(.  
.٣٩  20٩ :200٥ .Begikhani

٤0. رووبەڕووبونەوەی چه کداری لە نێوان پ.د.ک و ی.ن.ک دا تا ساڵی 1٩٩٨ درێژەی کێشا، تا ئه وکاته ی سەرکردەی 
هەردوو حزب بە سەرپەرشتی ئیدارەی بیل کلینتن و بە ئامادەبوونی خاتوو مادلین ئۆلبرایتی وەزیری دەرەوەی ئەو 

کات کۆبوونەوە. 

٤1. هەرێمی کوردستان بە کورتی و هەندێک راستی لەسەر هەرێمی کوردستانی عێراق. سەرچاوە: سایتی حکومەتی 
هەرێمی کوردستان، بینراو لە 2٧ی ئابی 2010

٤2. بڕوانه  دەستوری کۆماری عێراق، ساڵی 200٥ ، بەندی 121.

http://www.perleman.org/files/articles/pdf.10120٧01٣٩٥٣ ٤٣. سەیری یاسای ژمارە1٣ی ساڵی 200٧ 
جێگای سەرنج لێدانە کە له  بەندی2 ی بڕگەی 1 ی یاساکەدا هاتووه  مەبەستی یاساکە چەسپاندنی دادپەروەری 
و رێزگرتنە لە مافەکانی مرۆڤ لە هەرێمی کوردستانی عێراقدا به  جۆرێک کە هاوتابێت لەگەڵ پەیمان و رێکەوتنە 

نێودەوڵەتیەکانی مافەکانی مرۆڤ.
٤٤. پێشمه رگه  به  کوردی واته  جەنگاوەرانی ئازادیخوازی کوردستان  و به  مانا حه رفیه که ی بریتیه  له  ›ئەوانەی له  

ڕووی مه رگ ده وه ستن یا پێش له  مەرگ ده گرن‹. 
 کە لە 2٧ی ئابی 2010 بیندراوە.www.krg.org٤٥. سەرچاوە 

  .٤٦ .2٤ :)2010 Human Right Watch. )June
. کە لە 2٧ی ئابی 2010 بیندراوە.www.krg.org٤٧. سەرچاوە 

٤٨. زۆربەی ئەم بێوەژنانە مافی یاسایی سەرلەنوێ هاوسەرگیریان نەبوو، چونکه  چارەنووسی مێردەکانیان 
نادیار بوو و بە مردوو لەقەڵەم نەدرابوون، بەڵکو بە ›ونبوو‹. لەبەر ئەم هۆکارە یاسا رێگەی دووبارە هاوسەرگیری 
نەدەدان. پاش ڕووخانی رژێمی سەدام حوسێن و دۆزینەوەی گۆڕە بەکۆمەڵەکان زانیاری لەسەر چارەنووسی به شێک 

له  ›ونبووەکان‹ بەدەرکەوت. هەرچۆنێک بێت، زۆربه ی بێوەژنەکان شوویان نه کردۆته وه . 

٤٩. ڕەوا عەبدوڵاڵ )ئەیلولی 2010(1 _11. وەک لەالیەن به ڕێز دادوەر عەبدولباسیت فەرهادیه وه  روونکراوەتەوە، 
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هۆکارە سەرەکیەکانی ئەم تەاڵق و جیابونەوانە  بریتین لە کەمی پەروەردەی خێزان و نەبوونی دایەلۆگ و گیانی 
لێبورده یی لەنێوان هاوسەرەکاندا، هاوتا له گه ڵ ئەو خیانه تانه ی بەهۆی کاریگەری پرۆگرامی تەلەڤزیۆنە بێگانەکان و 

زنجیره  ته له ڤزیۆنه کان و بەکارهێنانی چەوتی تەکنەلۆژیای پەیوەندیکردنی هاوچەرخه وه   دروستبوون.

٥0. تامان شاکر)حوزەیرانی 2010(ل1٣. لەم ستونەدا ستوننووسی بەناوبانگی کورد تامان شاکر  پشت به  کەیسی 
سایە فاتیح  ده به ستێ کە لە 2ی حوزەیراندا، رۆژێک پاش وه رگرتنی نامەی تەاڵقەکەی، خۆی کوشت.

٥1. یاسای ژمارە 1٥ی 200٨  بۆ هەرێمی کوردستانی عێراق هەموارکراوی یاسای باری کەسی عێراقی ژمارە ی 1٨٨ 
ی ساڵی 1٩٥٩. بڕوانە دادوەر و پەرلەمانتار عەونی بەزاز 111،200٩-12٥.

٥2.  بەندی ٤0٩ دەڵێت کە » هەر کەسێک ژنەکەی یاخود یەکێک لە  کەسە مەحرەمەکانی لە کاری زیناکردندا یان 
لە هەمان  جێگەدا لەگەڵ شەریکە زیناکاره که یدا ببینێت و دەستبەجێ یەکێک یان هەرودوکیان بکوژێت، یان پەالماری 
یەكێک یان هەردووکیان بدات، پەالمارەکە ببێتە هۆی مردن یاخود کەمئەندامبوون، کەسەکە دەبێت سزابدرێت بە 

زیندانیکردن کە لە سێ ساڵ تێنەپەڕێت‹‹. بەگیخانی،200٥، 212.

٥٣. هەمان سەرچاوە پێشوو ل21٣.

٥٤. یونامی، ڕاپۆرتی مافەکانی مرۆڤ، تەموزی200٩ ل1٣.
.٥٥  .2٥ :2010 Human Rights Watch. June

Iraqi Family Health Survey )IFHS( 200٧٥٦/200٦. سەیری ریکخراوی تەندروستی جیهانی200٦  ،   

٥٧. هەمان سەرچاوەی پێشوو. ل2٦

www.worldbank.org/indicator/   )٥٨. بانکی نێودەوڵەتی، رێژەکانی زاوزێ)رێژەی کۆتایی بۆ هەر ژنێک
SP.DYN-TFR.IN.  بڕوانە

٥٩. سندوقی کۆمەکی مندااڵنی نەتەوە یەکگرتوەکان، 200٦، 
  .)Iraq Multiple Indicator Cluster Survey” )MICS

  2٨HRW٦0. بۆ زانیاری ئامارەکان لەسەر بەکارهێنانی تەکنەلۆژیای رێگرتن لە سکپڕی لە    حوزەیرانی 2010، ل
کوردستانی عێراق بڕوانە  

Dr Rashid. Rawust. )March 2010(: 1٦-1٧بڕوانە   ٦1.
2010http://www.unfpa.org/emergencies/iraq/index.htm٦2. سەرچاوە  

  بینراوە لە 20ی ئەیلولی 2010
٦٣. لە هاوینی 2010سەرۆکی فراکسیۆنی لیستی گۆڕان خاتوو کوێستان محه مەد لەالیەن ئەندام پەرلەمانێکی پیاوه وه  

جێگای گیرایەوە.
٦. ٦٤2 :200٧ .Mojab and Gorman

  .٦٣. ٦٥ :200٧ .Mojab and Gorman
  بینراوە لە کانونی دوەمی http://www.institutkurde.org/en.2010/٦٦. سەرچاوە  

  .1٩٩٧٦٧ .McDowall
  .1٩٩٧٦٨ .McDowall

   .٥٦٩ :2000 ..Van Bruinessen. M
.1٩٩٧٧0 .McDowall

٧1 .  210 :200٥ .Begikhani
 

 ٧2.  کۆمیتەی بااڵ بۆ بەدواداچوونی توندوتیژی لە سەر شەرەف لە 1٧ی حوزەیرانی 200٧ دا دامەزرا و پێکهاتبوو لە 
وەزیری کاروباری ناوخۆ و داد و پەروەردە و کاروباری ئایینی و کاروباری کۆمەڵگەی مەدەنی و وەزیرەکانی مافی مرۆڤ 
و وەرزش و الوان و وەزارەتی کاروباری ژنان و هەروەها فەرمانگەی پەیوەندیەکانی دەرەوە و نوێنەرانی ئەنجومەنی 
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وەزیران و بەڕێوەبەرایەتیەکانی پۆلیس.

٧٣. »کوشتنی ژنان« )قتل آلنساء(. تۆمارەکان بەتەنها ژمارەی هەر کەیسێک و ناوی ئەو بنکەی پۆلیسەی 
کەیسەکەی تیا تۆمار کراوە پێشکەش دەکەن.

 .٤٧٤ :200٣ ..Faraj. R. and Shwan. H
  

 ، بااڵ  کۆمیتەی  کۆبوونەوەکانی  بۆ  به اڵم  باڵوده کرانه وه ،  جار  دوو  ساڵی  به ڕێوه به رایه تیه کان  ڕاپۆرتی   .٧٥
سەرۆکی بەڕێوبەرایەتیەکان دەبوو هەموو وەرزێک داتاکان پێشکەش بکەن. )زانیاری پشتبه سوو بە چاوپێکەوتن له گه ڵ 
به ڕێوه به ری پێشووی بەڕێوبەرایەتی بەدواداچوونی توندوتیژی بەرامبەر ژنان لە سلێمانی، به ڕێز نەریمان عەبدوڵاڵ 
قادر،2ی دیسێمبەری 200٩، هەولێر(. به ڕێز قادر به  دڵفراوانیه وه  کاتی خۆی بۆ تیمی لێکۆڵینه وه که  ته رخانکردن که  دوو 

چاوپێکه وتنی چڕوپڕیان له گه ڵ ئه نجامدا، له گه ڵ چه نده ها گفتوگۆ و وتوێژ له  رێگای ته له فۆنه وه .

٧٦. جێگای سەرنجه  کە نەبوونی تێگەیشتنێکی کۆک لە الیەن بەڕێوبەرایەتیەکانەوە لەکارەکانیاندا رەنگی داوەتەوە. 
نەبوونی سیستەمێکی یەکگرتوو لەچوارچێوەی حکومەتی هەرێمی کوردستاندا بەگشتی و لە کارکردن لەسەر کێشه ی 
ژنان بە تایبەتی دەتواندرێت وەک لەمپەرێک لێکبدرێته وه  لەبەردەم ئاراستەکردنی ئەم مه سه له یه دا. ئه نجامه که ش 

دەبێتە هۆی نەبوونی ستراتیژیه ت و سیاسه تی هاوبه ش و هەماهەنگ لە کاری حکومەتدا لەسەر کێشەکانی ژنان.

٧٧. رۆژنامەی خەبات، 1٨ی حوزەیرانی200٧، ل1
 

٧٨. بۆ زانیاری زیاتر لەسەر ئەم بابەتە بڕوانە خزمەتگوزاریی کۆچبەرانی دانیمارک،  شاندی نێردراوی دۆزینەوەی 
www.                   راستیەکان بۆ هەولێر و سلێمانی و دهۆک لە ٦ بۆ 10ی کانوونی دوەمی2010 ، کۆپنهاگن)ئاداری

nyidanmark.dk. 2010( ، بینراوە لە 12ی ئابی 2010دا لە سایتی   

٧٩.  وەرگیراو لە چاوپێکەوتن له گه ڵ بەڕێوبەری ENC لە هەولێر، به ڕێز دکتۆر ره وه ند موشیر حه وێزی، ٩ی 
کانوونی یەکەمی200٩

ئافرەتان  بە  دژ  توندوتیژی  به دواداچوونی  بەڕێوبەرایەتی  بەڕێوبەری  له گه ڵ  چاوپێکەوتن  لە  وەرگیراو    .٨0
لە هەولێر، بەڕێز ئاری رەفیق، هەولێر 1٦ی ئاداری 200٩. به ڕێز رەفیق بە دڵفراوانی و دڵسۆزیەوە بەشداری له  

لێکۆڵینەوەکه مان کرد، به  هۆی چاوپێکەوتنێکی چڕوپڕ و گفتوگۆ و بیروڕاگۆڕینه وه  له  رێگه ی ئیمەیل و تەلەفۆنه وه .

٨1. لەگەڵ باڵوکردنەوەی هەر ڕاپۆرتێکدا چاالکوانان و ئەندامانی ڕێکخراوه کانی مافی مەدەنی نیگه رانیی خۆیان 
دەربارەی راستیی ئامارەکان له  میدیا لۆکاله کان راده گه یه نن. لێکۆڵینەوەکەمان نەیتوانی ساغی بکاتەوە ئایا لەم دوو 
ساڵەی دوایدا ژمارەکان زیادیان کردووه  یا که م، به اڵم سەرەنجامەکانمان دەریدەخەن کە توندوتیژی بەرامبەر ژنان و 
توندوتیژیی په یوه ست به  شەرەف لە هەرێمی کوردستانی عێراقدا به رده وام درێژەیان هەیە و بوونه تە یەکێک لە مەسەلە 

هەرە هەنوکەییەکانی هەرێمەکە. 

٨2.  تاهیر موحەمەد،)تشرینی یەکەمی 200٩(:٧-1 . بەگوێرەی ڕاپۆرتەکە، ٨0 لە سەدی کەیسەکان چارەسەر کراون 
و ٤٩٦ کەیسیش حوکمیان لەسەر دراوە.

٨٣.  وشه ی ›‹قەزاوقەدەر« له  عەرەبیەوه  هاتووه  و ئاماژه یه  بۆ ئه و رووداوانەی مردن کە گوایه  هۆکاره کانیان 
نادیارن  یان تەمومژاوین. زۆربەی رووداوەکانی سووتان وەک قەزاوقەدەر ئاماژەیان پێدەدرێت کە گوایه  لەکاتی خواردن 

دروستکردن یان پڕکردنه وه ی سۆپا یان پەرەمێز بەهۆی گڕگرتنی نەوتەوە روویاندابێت.

٨٤. ئاماری رووداو و تاوانەکانی توندوتیژی دژی ژنان لە سنوری پارێزگای سلێمانی و ئیدارەی گەرمیان: لە 1ی1ی 
200٨ تاوەکو ٣0ی ٩ی 200٨. بەڕێوبەرایەتی بەدواداچوونی توندوتیژی دژی ژنان، سلێمانی200٨ ،2_٤.

٨٥. بارودۆخی کۆمەاڵیەتیی ئافرەتان لە کوردستان لە ساڵی 200٨، لەگەڵ بەراوردکاریەک سەبارەت بە ئاستی 
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بەڕێوبەرایەتی  دهۆک.  و  هەولێر  پارێزگای  سنوری  لە  ساڵی200٧_200٨،  هەردوو  لەنێوان  توندوتیژیەکان 
بەدواداچوونی توندوتیژی دژ بە ئافرەتان، ڕاپۆرتی سااڵنە، هەولێر هەرێمی کوردستان، 200٨: 1٤_1٥.

 ٨٦.  بارودۆخی کۆمەاڵیەتیی ئافرەتان لە کوردستان لە ساڵی 200٨، لەگەڵ بەراوردکاریەک سەبارەت بە ئاستی 
توندوتیژیەکان لەنێوان هەردوو ساڵی200٧_200٨، لە سنوری پارێزگای هەولێر و دهۆک. ل22-2٣. سەرنجماندا 
جیاوازیەک هەیە لەنێوان ئەو ژمارەیەی ڕاپۆرتەکەی هەولێر و دهۆک پێکەوە لەگەڵ ئەوەی کە لەالیەن به ڕێوه به رایه تیی 
دهۆکەوە لەهەمان ساڵدا ئامادەکراوە. ڕاپۆرتەکەی دهۆک ٥2 حالەت رادەگەیەنێت و دەڵێت حەوتیان رزگاریان بووه . 

ئێمە رەچاوی ڕاپۆرتە مەرکەزیەکەی بەڕێوەبەرایەتی هەولێری 200٨مان کرد.

٨٧. بارودۆخی کۆمەاڵیەتی ئافرەتان لە کوردستان لە ساڵی 200٩، لەگەڵ بەراوردکاریەک سەبارەت بە ئاستی 
توندوتیژیەکان لەنێوان هەردوو ساڵی200٨_200٩، لە200٩/1/1 تا 200٩/12/٣1، هەولێر و سلێمانی و دهۆک. وەزارەتی 

ناوخۆ، حکومەتی هەرێمی کوردستان،200٩.

٨٨. هەمان سەرچاوەی پێشو

٨٩. بڕوانە نازەنین رەشید و کاترین هۆچکین )200٧(، وەریگیراو لە سایتی ڕێکخراوی چاودێریی مافی ژنی کورد.
  .www.kwrw.org

 هەروەها رەشید و بەگیخانی و هۆگن)200٩( له  هه مان سه رچاوه . ئەو ژمارانەی له  دۆکیومه نته کاندا هاتوون لە 
چەندین ڕاپۆرتەوە وەرگیراون لەنێوان کانوونی دووه م و دیسێمبەری 200٨.

٩0. بڕوانه  
http://www.hrdb.org/pdf/amarpeshdzhnan.pdf  بینراو لە ٧ی ئەیلولی 200٩

٩1. بۆ زانیاری زیاتر بڕوانە رەشید )200٧( ، سەرچاوەی پێشوو.
٩2. ڕاپۆرتی بەشی ئامار و پالن بۆ روواداو و تاوانەکانی سنوری سلێمانی و ئیدارەی گەرمیان لە 200٧/1/1 تاوەکو 

200٨/12/٣1، لە 200٥/1/1 بۆ ٥/٣0/ 200٨ .
٩٣. زۆربەی حاڵەتەکانی کوشتن بە بەندی ٤0٥ ی یاسای سزادانی عێراقی حوکمیان لەسەر دەدرێت که  به ندکردن 
ده گرێته وه  بۆ ماوەیەک له  نێوان شەش مانگ بۆ دوانزدە ساڵ. لە چاپتەرێکی دواتردا و له  باسی سیستەمی یاساییدا، 

زیاتر قسه  له سه ر ئه مه  دەکەین.
٩٤. تیمی لێکۆڵینەوەکە چه ند جارێک سەردانی پەیمانگاکەی کردووه ، وەک لە 11ی ئایاری 200٩دا، ٥  و 2٨ی 
نیسانی 2010. له  کاتی سه ردانه کاندا چاوپێکەوتن لەگەڵ بەڕێوەبەری په یمانگاکه  به ڕێز دکتۆر  ئەمین-دا ئه نجامدراوه . 
به ڕێز دکتۆر ئه مین به وپەڕی دڵفراوانی و د ڵسۆزیەوە به  درێژایی ماوه ی لێکۆڵینه وه که  هاوکاری تیمه که ی کردووه  و 

دواترین زانیاری و داتای خستۆته  بەردەستمان.
٩٥.  وه رگیراوه  له  چاوپێکەوتن له گه ڵ بەڕێوبەری بەڕێوبەرایەتیی بەدواداچوونی توندوتیژی دژ بە ئافرەتان به ڕێز 

ئاری رەفیق، لە 1٦ی ئاداری 200٩ دا، هه روه ها له  وتوێژێکی تەلەفونیدا لە ٣0ئابی 2010دا.
٩٦. بارودۆخی کۆمەاڵیەتیی ئافرەتان لە هەرێمی کوردستان، ڕاپۆرتی هەرێمی چوار مانگی یەکەمی ساڵی 200٩، 
هەولێر و سلێمانی و گەرمیان و دهۆک، بەڕێوبەرایەتیی بەدواداچونی توندوتیژی دژ بە ئافرەتان، وەزارەتی ناوخۆ، 

هەولێر،200٩.
٩٧. ڕاپۆرتی بەشی ئامار و پالن، بەڕێوبەرایەتی بەدواداچوونی توندوتیژی دژ بە ژنان200٨/٧/٤.

   .200٥٩٨ .Begikhani
٩٩. بەڕێوبەرایەتیی بەدواداچوونی توندوتیژی دژبە ژنان ....ڕاپۆرتی سلێمانی،200٨، ل٦.

   .100 .٦٦ :)2001( .Henslin. J. M
  .21٨101 :200٥ .Begikhani

  .102 .subtitle of the book .200٤ ..Qaradaghi. M
10٣  .12 :200٧ .Begikhani

 10٤. بڕوانە.تانیا. ک؛ بەهرە.  ه.ر؛ تاڤگە. ا ؛ ڕێبوار. ا ؛ بۆکان.ه . )200٩ 
www.warvin.org

بینراوە لە 20/200٨/٨.
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10٥. هەمان سەرچاوەی پێشوو
10٦. سەیری هەمان سەرچاوەی پێشو بکە

 بکەBegikhani. 1٩٩٧10٧. بۆزانیاری زیاتر لەسەر ئەم بابەتە سەیری 
10٨. بۆ زانیاری زیاتر ده رباره ی گرنگیی متمانە لە په یوه ندیی کۆمەاڵیەتیدا بڕوانە گرێکۆ، 1٩٩٦

10٩. بەڕێوبەرایەتی بەدواداچوونی توندوتیژی...، ڕاپۆرتی گشتی ساڵی 200٩.
.110. ڕێکخراوی تەندروستیی جیهانی 

/en/http://www.who.int/medacentre/factsheets/fs2٣٩
 Begikhani. 200٥: 22٣ 111. بڕوانە 

112. ژیانەوە 200٩/٥/٣1 ژمارە ٣٧1 ل1
11٣. وته ی به ڕێز خاتوو کافیە سولەیمان، سه رۆکی یه کیێتی ژنانی کوردستان، چاوپێکه وتن، سلێمانی، ٥ی 
کانوونی یەکەمی 200٩ . به ڕێز خاتوو کافیە سولەیمان بەوپەڕی دڵفراوانیەوە کاتێکی زۆری پێبه خشین بۆ ئه نجامدانی 
دیمانەیەکی چڕوپڕ  و هه روه ها مێزگردێکیشی لەگەڵ ستافەکەی و سەرپەرشتیارانی پەناگه ی ئارام بۆ ئەنجامداین کە 

لێکۆڵینەوەکەمانی ده وڵه مه ند کرد.
  )کوشتن له  پێناوی شه ڕه فدا(، که  فیلمێکی”Tuée pour l’honneur” 11٤.بڕوانه  دۆکیومێنتاریه  لەالیەن دەرهێنەری 

کورد به ڕێز جەودەت سۆفی ەوە له  ساڵی200٨ دەرهێنراوە. 
و  کرد  بەشداریان  وتوێژه کاندا  و  گفتوگۆ  لە  و  بوون  چاالکیەکە  ئامادەی  لێکۆڵینەوەکە  تیمی  11٥.ئەندامانی 

چاوپێکەوتنیان لەگەڵ هەندێک لە ئامادەبوان ئەنجامدا.
11٦. ئەم زاراوانە لەالیەن هەندێک چاالکوانی رادیکاڵی مافەکانی ژنانەوە بەکاردەهاتن بۆ پیشاندانی ناڕەزایی لەسەر 
دەستێوەردانی سەرکردە ئایینیەکان و مەکتەبی کۆمەاڵیەتیی حیزبەکان  لە مەسەلەکانی ئافرەتدا. سەرنجی ئەوەشمان 
دا کە ئەم ناڕەزاییه  لەو راستیەوە سەرچاوەی گرتووە کە زۆربەی ئەو ڕێکخراوانەی ئەم رێگەچارەیە دەگرنەبەر سەربە 
پارتە سیاسیە سەره کیەکانن وەک یەکیێتی ژنان و یەکیێتی ئافرەتانی کوردستان. ئەم ناڕەزییە ده شێ وەک جۆرێک لە 
پیشاندانی نەبوو نی پەیوەندی لەگەڵ دەسەاڵتدا لێی بڕواندرێت.  هەروەها سەرنجی ئەوەماندا کە لەناو خەڵکی ئاساییدا 
متمانە زیاتر بە ڕێکخراوەکانی ژنان و ئافرەتانی سەر بە پ.د.ک و ی.ن.ک دەکرێت، وەک کرێکاری نانەوایەک وتی 
»لەبەر ئەوەی دەیانناسین و ژنەکانمان لەڕێ النادەن«. ئه مانه  شایانی سەرنج و لێکۆڵینه وه ن. وەک سەرۆکی پێشووی 
کۆمیتەی پارێزگاریی مافی ئافره ت لە پەرلەمان و په رله مێنتاری ئه وکات به ڕێز خاتوو پەخشان زەنگەنە راڤه ی کرد: 
»واقیعی کوردستان پێویستی بە هەردوو شێوازی نەریتی و رادیکاڵە« )وته ی خاتوو پەخشان زەنگەنە  له  چاوپێكه تنێکدا 
له  1٣ی تشرینی یەکەمی 200٨( . شایانی باسه  به ڕێز خاتوو پەخشان زەنگەنه  بە دڵفراوانی و دڵسۆزیەوە کاتی خۆی بۆ 
لێکۆڵینەوەکەمان تەرخان کرد و دوو چاوپێکەوتنی چڕوپڕی لەگەڵ سازداین )لە 1٣ تشرینی یەکەمی200٨ و ٥ی تەموزی 
200٩دا(، لەگەڵ چەندین کۆبوونەوە و وتوێژی تەلەفونی و هاوکاری بۆ ده ستخستنی هه ندێ دۆکیومه نتی گرنگ. ئه مانه  

هه مووی سوودی ئێگجار گرنگی  به  لێکۆڵینه وه که مان به خشی.
11٧. شایانی باسە کە لە ساڵی 200٤ دا یەکیێتی ژنانی کوردستان و بەڕێوەبەرایەتیی مافی مرۆڤ و یەکێتی 
زانایانی ئیسالمی لە رانیە لەگەڵ مەکتەبی کۆمەاڵیەتیی ی.ن.ک دا فێدراسیۆنێکیان پێکهێنا  بە مەبەستی ›بەرزکردنەوەی 

هۆشیاری کۆمەاڵیەتی«لەناو خەڵکی گوندنشینی ناوچەی پشدەر و بتوێن لە نزیک سنورەکانی ئێران«.

11٨. بڕوانە رۆژنامەی ژیانەوە، ژمارە ٣٧1 ی 200٩/٥/٣1، ل1 
 ، بینراو لە 12ی ئابی 2010داhttp://www.khatuzeen.org بڕوانە. 11٩ 

120.  یەكێک لە ئامانجەکانی که مپه ینەکە ئەنجامدانی ڤیجیل –ێک )یەک شەوی تەواو راوەستان( بوو لەبەردەم 
پەرلەمانی کوردستاندا وەک ناڕەزایی دەربڕین له به رامبه ر بارودۆخه که . بەاڵم ڤیجیله که  ئەنجامنەدرا لەبەر ئەوەی 

»گروپەکە مۆڵەتی رەسمی  پێنەدرا«.
 ، بینراو لە 2٧ی تەموزی 2010 داhttp://startssdo.com. 121. بڕوانە  

.ووشێپ یەواچرەس نامەه ،ەوەنایژ ەناوڕب.122 
12٣. لە کۆتایی نەوەدەکاندا ڕێکخراوی سەربەخۆی ئافرەتان که  سەر بە پارتی کۆمیونیستی کرێکاری کوردستان بوو 
پەناگایەکی لە سلێمانی کردەوە بۆ ئه و ژنانه ی دوچاری مەترسی و کوشتن ده بوونه وه . په ناگاکه  ناوی ماڵی پاراستنی 
ئافره تان بوو. لەو کاتانەدا دوو خانه ی دیکه  هه بوون بۆ داڵده دانی ژنان، وەک سەنتەری نەوا لە سلێمانی)ساڵی 1٩٩٩( 
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و ماڵی خانزاد)2002( لەالیەن ڕێکخراوی وادی ئەڵمانی دەستی پێکرا، له گه ڵ النەی هاوکاری بۆ النەوازان. بەگوێرەی 
ئەنجامگیریەکانمان  هیچکام لەم پەناگایانە بەردەوام نەبوون لە چاالکیه کانیان.  ماڵی پاراستنی ئافرەتان لە کۆتایی 

1٩٩٩دا لەالیەن هێزەکانی ی.ن.ک ەوە پەالماردرا بەبیانوی » کاری بەدڕەوشتی و لەشفرۆشی«. بڕوانە:
٣0-٣0٥ :)200٤( .Ahmad. S

  
12٤وته ی به ڕێز خاتوو خانم له تیف، به ڕێوه به ری ڕێکخراوی ئاسوده ، لە چاوپێکەوتنێکدا لە بەرواری 1٨ی ئابی 
200٩دا. خاتوو خانم لەتیف بەدڵفراوانیەوە کاتی خۆی بۆ ته رخانکردین بۆ ئه نجامدانی چاوپێکەتنێکی چڕوپڕ له  1٨ ی 
ئابی 200٩. هەروەها له  ئاداری 200٩دا هاوکاری کردین بۆ چاوپێکه وتن لەگەڵ چه ند ئافره تێکی داڵده دراو له  شێڵته ری 

ئاسودەدا. ئه م هاوکاری و بەشداریه  لێکۆڵینه وه که مانی ده وڵه مه ند کرد.

12٥.  وته ی به ڕێز دکتۆره  کوردستان موکریانی، سه رۆکی یەکێتی ئافرەتانی کوردستان، له  چاوپێکه وتنێکدا که  له  
تشرینی یەکەمی200٨ له  هه ولێر ئه نجامدراوه .  دکتۆرە موکریانی بە دڵفراوانیەوە کاتی بۆ ته رخانکردنی بۆ ئه نجامدانی 
چاوپێکەوتنێکی چڕوپڕ، هەروەها هاوکاری کردین له  رێکخستنی چاوپێکەوتن و کۆبوونەوە له گه ڵ چه ند ئه ندامێکی 

ستافەکەی. ئه مانه  هه مووی بوونه  مایه ی دەوڵەمەندکردنی لێکۆڵینەوەکەمان.

لەسەر  کردبوو  سەرقاڵ  ناوخۆی  میدیای  ڕاپۆرتەدا  ئەم  نووسینی  لەکاتی  که مپه ینانەی  لەو  یەکێک    .12٦
ناڕەزاینامەیەک بوو دژبە ڕێکخراوی ئاسودە لە هەفتەنامەی رووداو دا لە بەرواری 1٤ی ئایار باڵوکرایه وە. خاسیه تێکی 
کێشه ئامێزی ناڕەزاینامەکە ئەوەبوو کە لەالیەن چه ند چاالکوانێکه وه  ئیمزا کرابوو که  زۆربه یان ئافره ت بوون و  
ڕێکخراوی ئاسودەیان بە نەبوونی بەرپرسیارێتی تۆمەتبار دەکرد و داوایان لە دەسەاڵت دەکرد کۆمیتەیەکی لێپێچینەوە 
پێکبهێنن بۆ کارەکانی ئاسودە. گروپەکە لەوەش زیاتر رۆیشتن بە وتنی ئەوەی کە ئاسودە »بازرگانی« به  ژنانەوە 
ده کات. وشەی ›بازرگانی‹ لێره دا بەهەڵه  بەکارهاتوو بە هەڵەش لێکدرایەوە؛ دواتر گروپەکە روونکردنەوەیه کیان  دا 
وتیان کە مەبەستیان ئەوەبووە کە له  ئاسوده/به ڕێوه به ری ئاسوده   پاره ی ڕێکخراوه که  بۆ  مه به ستی دیکه  به کاردێنن. 
ئەم حاڵەته  زۆرشتمان بۆدەردەخا لەسەر نەبوونی پەیوەندی و پشتگیری لەنێوان ژناندا بە گشتی و چاالکوانانی ژنان 
بەتایبەتی کە دەبێتە بارگرژی و شەڕەقسە. ئەو بارودۆخەش وا ده کات که  ئه وانه ی سه ر به  مه سه له که ن رەخنەکانیان 
به  شێوه یه ک ئاراسته  بکه ن و بگه یه نن که  له وانه یه  دواتر وه کو هێرش بۆسەر ڕێکخراوەکانی ژنان و مەسەلەی ژنان 
لێکبدرێتەوە. زۆربه ی جار ئامانج له مجۆرە کرده وانه  چاکردنەوەی دۆخێک نیە کە له وانه یه  هەڵەئامێز بێ، بەڵکو بۆ  
زەرەرگه یاندنه . بۆ زانیاری زیاتر له مه ڕ ئه م کێشه یه  بڕوانە سەعدی، سەالم »ڕێکخراوێکی ئافرەتان لە کوردستان 

تۆمەتبار دەکرێت بە مامەڵەی خراپ لەگەڵ ژنان«. رووداو،1٤ی ئایاری 2010.
http://www.asuda.org12٧ . بڕوانە سایتی 

کە بەبەردەوامی لە ماوەی پرۆژەکەدا چاودێری کراوه .
12٨. وته ی به ڕێز خاتوو هانا شوان، سەرنووسەری رێوان، له  چاوپێکه تنێکدا له  سلێمانی، ٩ی ئاداری 200٩. 
سەرەڕای چاوپێکەوتنێکی چڕوپڕ، خاتوو هانا شوان کاتی بۆ ته رخان کردین بۆ گفتوگۆ و کۆبوونه وه ی زیاتر له  

ئۆفیسەکەیدا کە زۆر یارمەتیدەربوون لە دەوڵەمەندکردنی لێکۆڵینەوەکەماندا.
له   چاوپێکه وتنێکدا  له   ئافره تان  تواناسازیی  ڕێکخراوی  سەرۆکی  عارف،  سۆزان  خاتوو  به ڕێز  وته ی   .12٩
هەولێر، 20ی نیسانی 200٩. خاتوو سۆزان عارف کاتێکی زۆری بۆ هاوکاریکردنی لێکۆڵینه وه که  ته رخانکرد و جگه  له  
چاوپێکەوتنێکی چڕوپڕ، هه میشه  به  ته له فۆن لە په یوه ندیدا بووه  و گفتوگۆکان له گه ڵی بوونه ته  مایه ی دەوڵەمەندکردنی 

لێکۆڵینەوەکەمان.
1٣0.  وته ی به ڕێز خاتوو پەخشان زەنگەنە، چاوپێکه وتن له  هەولێر، 1٣ی تشرینی یەکەمی 200٨ که  پێشتر 

ئاماژه مان پێدا.
1٣1. بڕیاره که  لەالیەن سکرتێری گشتی ی.ن.ک و سەرۆکی ئێستای عێراق به ڕێز جەالل تاڵەبانی ه وه  ئیمزاکراوه  کە 
دەڵێت:« نابێت سزای سووک پەیڕەو بکرێت بۆ کوشتنی ژنان یان ئەشکەنجەدانیان بەبیانووی پاککردنەوەی شەرەف. 
دادگا نابێت بڕگەکانی 1٣0 و 1٣2 ی یاسای سزادانی عێراقی ژمارە 111 ی ساڵی  1٩٦٩ به کاربێنێت بۆ کەمکردنەوەی سزای 
تاوانکار«. بڕگەی 1٣0 له  کاتی په سه ندکردنی سووکردنی حوکمه که دا رادەی ئه و کەمکردنەوەیه  دیاریده کات کە له وانه یە 
رووبدات »ئه گەر بیانووی کەمکردنەوە بەسەر تاوانێکدا بدرێ کە سزای مردنی بەسەردا بچەسپێت، ئه وه  حوکمەکە دەبێت 
کەمبکرێتەوە بۆ سزای هەتاهه تایی یان سزایەکی کاتی یاخود زیندانیکردن کە لە ساڵێك کەمتر نەبێت. گەر سزاکە 
ئه به دی یان کاتی بوو دەبێت کەمبکرێتەوە بۆ زیندانیکردنێک لە شەش مانگ کەمتر نەبێت، گەر پێچەوانەی ئەوە لە 

یاسادا نەهاتبێت«. بڕوانه  بەگیخانی،200٥،ل212-21٦.  
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1٣2. یاساهەموارکراوەکە دەڵێت: » تاوانەکانی دژبە ژنان بەبیانووی ›هۆکاری شەرەف‹ بەپێی یاسا سوککردنی 
سزا و بڕگەکانی 12٨ و 1٣0 و 1٣2 ی یاسای ژمارە 111ی یاسای سزادانی عێراق نایانگرێتەوە«، بڕگەی 12٨)آ( 
چارەی مەرجەکانی کەمکردنەوەی سزادەکات:« بەهانە)یاسییەکان( ]کاریگەریان هەیە[ یان لەسەر لێخۆشبوونی سزاکە 
یان لەسەر کەمکردنەوەی، و هیچ لێخۆشبوونێک نیە هەتا بەپێی یاسا دیاری نەکرێت. لەپاڵ ئەم هەلومەرجانەدا 
ئەنجامدانی تاوان بە هۆکاری شەرەف یاخود بەهۆی وروژاندنێکی مەترسیدار له  الیه ن قوربانیەکەوە بە ناحەق دەبێت 

وەک هۆکارێکی کەمکردنەوە دابنرێت« .بەگیخانی،200٥،ل212-21٦. 
1٣٣. بڕوانە وەقایعی کوردستان ،ژمارە ٦٧، 1ی تەموزی 200٧: ل1٦_1٧.

1٣٤. یاسا نوێیه که  که  لە 2٧ی تشرینی یەکەمی ساڵی 200٨دا پەسەند کرا بە ٣٥ دەنگ بەرامبەر ٣0 دەنگی دژ، 
فرەژنی ›مەرجدار‹ دەکات. ئه م یاسایه  سنورێک دادەنێت بۆ ئەو دۆخانەی کە بەگوێرەیان پیاو بۆی هەیە زیاد لە یەک 
ژنی هەبێت و رێگه ی پێده دات ژنی دووه م بهێنێت، به اڵم چیتر وەک ئەوەی لە دەقی قورئاندا هاتووە نەبێت. دۆخه کانیش 
بریتین له : کاتێك کە ژنەکە منداڵ نەخاتەوە یا  تووشی نەخۆشیه کی تایبه ت بووبێت. هەروەها فەرمانیش دەکات کە 
پیاو ناتوانێت ژنی دووەمی هەبێت گەر لە کۆنتراکتی هاوسەرگیریی یەکەمیدا بەڵێنی دابێت هەرگیز ژنێکی تر نە هێنێت. 
لە کاتێکدا گروپە نەریتپارێزەکان و ئەندامانی پارتە ئایینیەکان لە هەرێمی کوردستان ناڕەزاییان دەربڕی بەرامبەر ئەم 
یاسا نوێیە و بە وتەی ئەوان دژ بە بنەما کۆمەاڵیەتی و ئایینیەکانی ئەوانە، لە هەمان کاتدا فێمینیست و چاالکوانانی 
مافەکانی مرۆڤ ناڕه زاییان ده رده بڕی و داوای قه ده غه کردنی تەواوەتی فرەژنیان دەکرد لە هەرێمی کوردستان. بڕوانە 

20 :200٨ .Begikhani

1٣٥. بڕوانه :
”Nazand Begikhani: A women’s rights activist discusses honour-based crimes” 12ی ئاداری 

  .200٨
 http://www.krg.org/articles

1٣٦. وته ی به ڕێز ئاری ره فیق، بەڕێوبەری بەڕێوبەرایەتی بەدواداچوونی توندوتیژی دژبە ئافرەتان له  هه ولێر، له  
ئالوگۆڕیی ئیمه یلی له گه ڵ به ڕێزیان وه رگیراوه  ،12ی سێپتەمبەری 2010.

1٣٧. کتێبەکە و نووسەرەکەی، کە چەندین هەڕەشەی لێکرا دوای باڵوبوونەوەی کتێبه که ی و ناچارکرا واڵت 
به جێبهێڵێت، له  ساڵی 200٧ لەالیەن حکومەتی هەرێمی کوردستانەوە وەک » لێکۆڵینەوەیەکی گرنگ لەسەر کۆمەڵگەی 
هاوچەرخی کورد« ناسێندرا و خه اڵتکرا.  بڕوانە خەندان محەمەد جەزا)200٧(: » ئۆقیانوسێک لە تاوان: توێژینەوەیەکی 
کۆمەاڵیەتیە سەبارەت بە دیاردەی لەشفرۆشی و بازرگانی بە جەستەی رەگەزی مێینەوە لە کۆمەڵگەی کورددا.« 

)لەالیەن وەزارەتی رۆشنبیریەوە باڵوکراوەتەوە، ساڵی 200٧، سلێمانی(. 

1٣٨. وتەی سەرۆک وەزیرانی پێشووی هەرێمی کوردستان، به ڕێز نێچیرڤان بارزانی، له  وتارێکدا که  له  هەولێر  
له  2٥ی تشرینی دووەمی200٧ پێشکه شی کرد. بڕوانە:

  2٦٧٤1=anr&2٦٨=rnr&020٤0100=smap&12=http://krg.org/articles/detail.asp?lngnr

1٣٩. حکومەتی هەرێمی کوردستان دەستپێشخەری پەناگایەکی کرد لە هەولێر ساڵی 2002 بەناوی ماڵی خانزاد بۆ 
چارەسەرکردنی کێشە دەرونی و کۆمەاڵیەتیەکان. خانەکە ساڵی 200٧ داخرا پاش تۆمەتی تێوەگالن بە »بازرگانیکردن 
به  ژنانه وه ». دوای ئه م تۆمه تباریه  دەستکرا بە رێوشوێنی یاسایی دژبە بەڕێوبەری خانەکە، بەاڵم بەدواچوونی بۆ 

نەکرا و  له  هه لومه رجێکی گوماناویدا کوردستانی بەجێهێشت و ئیجرائاته کان وه ستێنران.

1٤0. مەنهەجی خوێندنی کوردی هه ندی ده ستپێشکه ریی بچوکی کردووه  بۆ ئاراستەکردنی کۆرسی ؛مافە مەدەنیەکان‹  
لە قوتابخانە سەرەتاییەکاندا، بەاڵم کۆرسەکە زۆر سەرەتاییە و توندوتیژیی پەیوەست بە شەرەف یاخود یەکسانی 

نێوان کوڕان و کچان لە ئاستی قوتابخانە و ماڵەوەدا ئاراستە ناکات. 

1٤1. وته ی قوربانیه ک کە ئێستا لە واڵتی سوید دەژی، ناسنامه که ی پارێزراوه .

1٤2. وته ی به ڕێز خاتوو نەمام، سەرپەرشتیاری سەنتەری نەوا لە هەولێر، 12ی تشرینی دووەمی 200٩.  خاتو 
نەمام بە دڵفراوانیەوە رازی بو لەسەر چاوپێکەوتنێکی چڕوپڕ و هاوکات لەگەڵ خاتوونی موالزم به ڕێز ژیان تەڵعەت 

سولەیمان له  به ڕێوه به رایه تیی به دواداچوونی توندوتیژی له  هه ولێر یارمه تیداین له  رێکخستنی چاوپێکەوتن و 
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کۆبوونەوە لەگەڵ قوربانیانی داڵده دراو له  ناو پەناگاکە و ئەو ئەندامانەی خێزانه کانیان کە سەردانی پەناگاکەیان 
دەکرد. ئه و چاوپێکه وتن و هاوکاریانه  سوودێکی زۆریان به  لێکۆڵینه وه که  به خشی. به ڕێز ژیان ته لعه ت سوله یمان جگه  
له  چاوپێکه وتنێکی چڕوپڕ، له گه ڵمان هات بۆ دادگا و هه ندێ ده زگای پۆلیس و کارئاسانی زۆر و بێهاوتای بۆ کردین.

1٤٣. نەجات ئەحمەد لە رۆژنامەی هاواڵتیدا، 20ی نیسانی 200٨،ل2

1٤٤.ئەمنێستی ئینتەرناشناڵ، نیسانی200٩:ل٣٧.

1٤٥.ڕاپۆرتی مافەکانی مرۆڤ، یونامی، تەمموز بۆ کانوونی یەکەمی12:200٩.

1٤٦. وەرگیراو لە وته ی پۆلیسێکی بەشدار لە لێکۆڵینەوەی کەیسی کوردستان عەزیز.1٨ی تشرینی دووەمی200٩، 
ناو و پایه ی لەسەر داواکاری خۆی ئاشکرانەکراوه .

  .1٤٧ .21٧ :200٥ .Begikhani

1٤٨. وته ی به ڕێز دادوەر رزگار محه مەد ئەمین، چاوپێکه وتن، سلێمانی ٨ی نیسانی 200٤. به ڕێز دادوه ر رزگار 
محه مه د ئه مین له  ساڵی 200٤ ه وه  هاوڕێ و هاوکارێكی بێهاوتا بووه  له  لێکۆڵینه وه کانمان له سه ر ئه م مه سه النه .

...21٨1٤٩ :200٥ .Begikhani
  

1٥0. وته ی به ڕێز دکتۆر تالیب کاکەیی، سه رۆکی مه کته بی یاسایی سەرۆکایەتیی هه رێمی کوردستان، چاوپێکه وتن 
،22ی نیسانی 2010.

1٥1.حوکمەکە نێردراوه  بۆ دادگای بااڵ بۆ پێداچوونەوە پاشان دەنێردرێت بۆ مەکتەبی سەرۆکایەتی بۆ په سه ندکردن. 
بەگوێرەی سەرۆکی مەکتەبی یاسایی سەرۆکایەتیی کوردستان دکتۆر تالیب کاکەیی« لە حوزەیرانی 200٧ ەوە حوکمی 
له سێداره دان لە کوردستانی عێراق جێبەجێ نەکراوە«. وەرگیراو لە چاوپێکەوتنی مەکتەبی یاسایی سەرۆکایەتیی 

کوردستان، دکتۆر تالیب کاکەیی،22ی نیسانی 2010.

”Programming for Justice - Access for All.” 1٥2. بڕوانە
  .200٥ UNDP

 .21٩1٥٣ :200٥ .Begikhani

1٥٤.هەمان سەرچاوەی پێشوو

1٥٥. وته ی بەڕێز نەریمان عەبدوڵال قادر له  گفتوگۆیه کی تەلەفونیدا له  بەرواری1٧ی ئابی2010.

1٥٦. ڕاپۆرتی ئاسودە و یونامی،200٨ ،ل10 بۆ11
  .1٥٧ .200٦ .Ewa Wojkowska

1٥٨. بڕوانە دەستوری عێراقی.

1٥٩. ڕێکخراوی سەربەخۆی ئافرەتان کە گروپێکی »رادیکاڵی« ژنان بوو بەرگری لە مافەکانی ژنان و لە یەکسانی 
جێندەری دەکرد و خه باتی ده کرد بۆ بەرەنگاربوونه وه ی توندوتیژیی پەیوەست بەشەرەف. ڕێکخراوەکە لە ئایاری 
1٩٩٣دا دامەزراو و سەربە حیزبی کۆمیونیستی کرێکاریی کوردستان/عێراق بوو. نوسینگەکانیان لە ژێر فەرمانڕەوایی 

پارتی له  هەولێر، ساڵی 1٩٩٩ و فەرمانڕەوایی یه کیێتی له  سلێمانی،  ساڵی 2000 ، داخران.

1٦0. بە گوێرەی ڕاپۆرتێکی هەفته نامەی رووداو )لە زاری سەندیکای رۆژنەمەنووسانی کوردستانەوە( ئەمڕۆ لە 
کوردستانی عێراق نزیکەی ٣00 رۆژنامە و گۆڤار هەن.  تیمی لێکۆڵینەوەکە ناچاربوو ژماره یه کی دیاریکراو  له و 
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باڵوکراوانه  و  سایتەکانیان هەڵبژێرێت کە ده بوایه  چاودێری بکرێن، ئه مه ش لەسەر بنەمای باڵویان لەناو خەڵک و 
کاریگەریان لەسەر رای گشتی. بڕوانه  رووداو، چاپی ئەوروپا، ژمارە 1، ئۆکتۆبەری 200٩.

1٦1. ئایندە، ژمارە 1٤٦، ساڵی 1٣یەم، 1٥ی تشرینی دووەمی200٩. ئایندە روانگەیەکی ئیسالمیانەی هەیە و 
تێڕوانینی زانا ئایینیەکان به رجه سته  ده کات لەمه ڕ دادپەروەریی کۆمەاڵیەتی و یەکسانیی جێندەری، لەکاتێکدا رۆڵی ژن 
لەناو کۆمەڵگەی ئایینیدا پەرەپێدەدات، رۆژنامەکە وەک فه زایه ک وایه  بۆ ئاڵوگۆریی بیروباوەڕە ئایینیه کانی تایبه ت 

به  ژن و تا رادده یه ک نەریتئامێز و باوکساالر.

1٦2. ئه تککردنی ئافرەتێکی پاکستانی و باڵوکردنەوەی وێنەکەی لە گۆڤاری خاتوزین، ژمارە ٥0ی حوزەیران و 
تەموزی 200٩.

1٦٣. بڕوانە رێوان، 1ی تشرینی یەکەمی2010، ل1.

1٦٤. بڕوانە‹‹ئێمە له  دژی کوشتنی کەسایەتی ژن لە کوردستان ده وه ستین« وارڤین،1٦ی ئەیلولی2010. که مپه ینەکە 
پێکهاتبوو لە ناڕەزاینامەیەک کە لەالیەن ژمارەیەک ژن و چاالکوانی مافەکانی مرۆڤ و رۆژنامەوانەوە ئمزاکرابوو 
و داوایان لە دەسەاڵت و رای گشتی دەکرد لە کوردستان بەرەنگاری ئەو رەوتە بێته وه  کە » بە شێوەیەکی تر ژنان 

دەکوژێت«. سەرچاوە سایتی وارڤین.
1٦٥. لە 12 تا 22ی نیسانی 200٩ بە رابەرایەتی رۆژنامەی هاواڵتی هەندێک لە دەزگا کاریگەرە میدیاییە ئەهلی و 
سەربەخۆکان دەستیان کرد بە که مپه ینێکی کۆکردنەوەی ئیمزا بۆ بەرەنگاربونەوەی خەتەنەکردنی مێینە. ئەو دەزگا 
میدیاییانە بریتیبون لە رۆژنامەی هاواڵتی و رۆژنامەی رۆژنامە و گۆڤاری لڤین و گۆڤاری ئاوێنەکان و رادیۆی نەوا 
و ڕێکخراوی یارمەتی یاسایی ژنان. بەهەماهەنگی لەگەڵ ڕێکخراوی وادی ئەڵمانی ئەو دەزگا میدیای و رێخراوانە 
 ٧000 و  یەخەبەند  دروشمی   1000 دابەشکردنی  لە  بریتیبوو  کە  بەڕێوەبرد  سەرکەوتویان  رۆژی   10 بەرنامەیەکی 
www. رۆژمێر و ٥00 نامیلکە و 1٧ کلیپی دەنگی و پێشکەشکردن و پەخشکردنی چەندین پرۆگرامی رادیۆیی. بڕوانە

stopfgmkurdistan.org

1٦٦. سۆران بەهادین)2010(،روداو،ژمارە122،1٩ی تەموز،ل12.
  

1٦٧. عەبدوڵاڵ. ک 11ی تشرینی یەکەمی2010 سایتی ئاوێنە
  http://www.awene.com/awene.aspx

کاتێكی زۆری  رێبین رەسوڵ  بەڕێز  رێبین رەسوڵ، چاوپێکه وتن، هەولێر، 20نیسانی2010.  به ڕێز  1٦٨. وته ی 
بۆ گفتوگۆ و کۆبوونه وه  و چاوپێکەوتنی چڕوپڕی لەگەڵ تیمه که  ته رخانکرد و بەدڵفراوانی و دڵسۆزیه وه  بەشداری 

لێکۆڵینەوەکەمانی کرد و ده وڵه مه ندی کرد. 

1٦٩. هیوا عوسمان)2010(.
زانایانی  یەکێتی  لە  ڕاگەیاندن  بەشی  و سەرۆکی  ئایینی  زانای  گوانی،  جەعفەر  مامۆستا  به ڕێز  وته ی   .1٧0
ئیسالمی کوردستان، چاوپێکه وتن، هەولێر،1٩ی حوزەیرانی 2010. چاوپێکەوتنەکە لە کاتی سەردانی ئەندامێکی تیمی 
لێکۆڵینەوەکە بۆ بارەگای یەکێتی زانایان ئەنجامدرا. ئه ندامی تیمه که  به  گه رمی پێشوازی لێکرا و هەروەها سەرۆکی 
یەکێتی زانایانی ئیسالمی کوردستان، به ڕێز مامۆستا عەبدوڵاڵ سەعیدیش بەشداری لە وەاڵمدانەوەی هەندێک لە 

پرسیارەکان کرد و به  گۆڕینه وه ی بیروڕا و گفتوگۆ زانیاریی زۆریان پێشکه ش کردین.
1٧1. سۆران بەهادین هه فته نامەی رووداو، ٤ی تشرینی یەکەمی2010، ل12 

1٧2. لە پەرلەماندا نوێنەرایەتی هەردوو پارتی ئیسالمی، یەکگرتووی ئیسالمی کوردستان و کۆمەڵی ئیسالمی 
کوردستان دەکەن، هەروەها لە لیستی کوردستانیشدا نوێنه ریان هه یه  ، وەک به ڕێز دکتۆر مەال بەشیر حەداد.

1٧٣. به  پشتبه ستن بە چاوپێکەوتن  له گه ڵ هەریەک لە به ڕێزان مامۆستا عەبدوڵال سەعید و مامۆستا جەعفەر 
گوانی، هەولێر، 1٩ی تەموزی 2010.
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1٧٤. هەمان سەرچاوەی پێشوو.

1٧٥. بڕوانە ژیانەوە، ژمارە ٣٨٨،ساڵی دوانزەهەم، ٤ی تشرینی یەکەمی 200٩،ل1.

1٧٦. بڕوانە«خەتەنەکردنی مێینە دەبێت قه ده غه  بکرێت«،1٣ی تەموزی2010، لە 
 /http://www.asuda.org

 بینراوە لە 1٨ی سێپتەمبەری2010http://www.awene.com/awene.aspx1٧٧. نادیە خەلیفە.  

1٧٨. هەمان سەرچاوەی پێشوو.

1٧٩. وته ی به ڕێز مامۆستا و ئەندام پەرلەمان دکتۆر بەشیر حەداد، چاوپێکه وتن هەولێر، 2٥ی ئاداری 200٩.  
مامۆستا مه ال به شیر، سه ره ڕای چاوپێکه وتنێکی چڕوپڕ، له  مزگه وتی گه وره ی هه ولێر پێشوازی لێکردین و به وپه ڕی 

دڵفراوانی و کراوه ییه وه  له سه ر ئه مه  مه سه له یه   ده دوا، که  بوونه  مایه ی سوودێکی زۆر به  لێکۆلینه وه که .

1٨0. وەرگیراو لە چاوپێکەوتنی چاالکوانێك. ناو و ناونیشان ئاشکرا نەکراون لەسەر داوای کەسەکە. نۆڤێمبەری 
.200٩

1٨1. وەرگیراو لە چاوپێکەوتنی دکتۆری شەریعە به ڕێز مامۆستا سیروان ئەحمەد قادر،1٧ی نیسانی 2010، سلێمانی.

1٨2. وته ی به ڕێز خاتوو رووناک رەئوف لە سەنتەری راگه یاندن و رووناکبیریی ژنان، رێوان، ٨ی ئاداری200٩. 
خاتوو رووناک رەئوف بەوپه ڕی دڵفراوانی و دڵسۆزیەوە کاتێکی زۆری بۆ ته رخانکردین و بۆ ئه نجامدانی چاوپێکەوتنێکی 
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