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      میدیا - تایبەت

 2 - 1   
كۆمیت���ەی  بەرپرس���ی  ف���ەالح  س���ورەیا 
ماف���ی ژن���ان ل���ە كۆنگ���رەی نەتەوەی���ی 
ك���ورد، خەڵكی رۆژهەاڵتی كوردس���تانە و 
نیش���تەجێی ئەمریكایە، هاوكات پێگەیەكی 
دیاری لە چاالكی���ی نێودەوڵەتی لە بواری 
ئافرەت���ان هەیە،  دەس���تەبەركردنی مافی 
لەمەڕ رۆڵی ژن لە ئیدارەكردنی كۆمەڵگە و 
چەند تەوەرێكی دیكە وەاڵمی پرسیارەكانی 

میدیا دەداتەوە.
میدیا: رۆڵ����ی ژن لە ئیدارەكردنی كۆمەڵگەی 

ئەمریكا چۆنە؟
س����ورەیا ف����ەالح: لە واڵت����ە یەكگرتووەكانی 
ئەمری����كا، ئازادی شەخس����ی و س����ەربەخۆیی 
ژنان زۆر بەرچاوە، ئەمە بەشێك لە بیروبڕوای 
ئەمری����كای مۆدێ����رن و پێش����كەوتووە، ه����ەر 
كۆمەڵگەیەكیش دەیەوێ����ت چۆنیەتی و زۆر و 
كەم بوونی پێش����كەوتوویی خۆی بچەسپێنێت، 
بە دوای ئازادی و سەربەخۆیی ژناندا دەگەڕێت. 
ئەمری����كا بەهۆی ئەوەی كە واڵتی یەك نەتەوە 
نییە و ل����ە هەموو ئەو میللەت����ە جۆراوجۆرانە 
دروس����ت بووە كە بە جۆرێك ژیانی ئەمریكایان 
هەڵبژاردووە، بۆیە لە هیچ كاتێكدا یەك قاعیدە 
و رەوشت لەس����ەر هەموو كەس و تەواوی ئەو 
واڵت����ە ناگونجێت و بەهۆی ئازادی و رێزێك كە 
بۆ ئەو نەتەوە جیاوازانە ئەگیرێت، هەر كامیان 
بەجۆرێك كەلتووری خۆی����ان راگرتووە، بەاڵم 
لەو ئازادییە كە بە دەس����تی یاس����ا دانراوە بۆ 

كۆمەڵگە كەڵك وەردەگرن.
ل����ە ئەمری����كا ژن����ان زۆربەی����ان قوتابخانەی 
س����ەرەتاییان تەواوكردووە و بەشێكی زۆریان 
پسپۆڕی خوێندنی بااڵن، مەرجی سەركەوتوویی 
ژن����ان خوێنەواری و فێربوون����ی كارامەییە. بۆ 
زانینی رۆڵی ژن لە كۆمەڵگەی ئەمریكا، دەبێ 
لەم چوارچێوەیە لێكۆڵینەوە بكرێت: رۆڵی ژن 
لە دەس����ەاڵت و پارتە سیاسییەكاندا، رۆڵی ژن 
لە كارگێڕی و بەڕێوەبەرایەتی، هەروەها ژن لە 

بازاڕی ئیش وكار واتە )بواری ئابووری(دا.
ژم����ارەی ژنان ل����ە كۆنگ����رەی ئەمری����كا كە 
 )senate( بریتییە ل����ە :پەرلەمانی س����ەنا
 House of(.بەرپرس����ان مەجلس����ی  و 
س����ەنا  پەرلەمانی  لە   )representative
13 ژن ل����ە 100 كەس����ایەتی هەڵبژێ����ردراو لە 
مەجلسی بەرپرسان 41 ژن لە 435 كەسایەتی 
هەڵبژێردراون، یەكەم ژن لە ساڵی 1917 پاش 
ش����ەڕی یەكەمی جیهانی خات����و جنیت رانكین 
ب����وو )jeanete Rankin( لەو كاتەوە تا 
ئێستا 170 ژن چوونەتە كۆنگرەیسی ئەمریكا، 
ب����ەاڵم ئێس����تا وەزی����ری دەرەوەی ئەمری����كا 
هیالری كلنتۆن �����ە و یەكەم ژنیش بوو كە بۆ 
سەرۆكایەتی ئەمریكا خۆی هەڵبژارد، سەرۆكی 
پەرلەمانیش )پارلەمانی بەرپرس����ان( )نانسی 
پیلۆچ����ی( Nancy Pelosi ی����ە، 17% ی 

بەشدارانی پەرلەمان ژنن.
ژنانێكی زۆر لە دروس����كردنی مێژووی ئەمریكا 
رۆڵی����ان ب����ووە و لە پرۆس����ەی گەیش����تن بە 
دیموكراس����ی ئەمڕۆی ئەمریكا زۆریان زەحمەت 
كێشاوە، یەكێك لەو ژنانە لە 30ئاوریل ئەمساڵ 
لە تەمەنی 98 س����اڵیدا كۆچی دوایی كرد، كە 
بە "دایكی بزوتن����ەوەی مافخوازانەی مەدەنی" 
 Dr.( ناسراو بوو، ئەویش دكتۆر وروتی هایت

Dorothy Height( بوو. 
كچ����ان و ژنان 50% ی خوێندكارانی زانكۆكانن، 
بەاڵم لە بازاڕی كاردا یەكسانی نییە و بەجۆرێك 

نابەرانبەر لە گەڵیاندا رەفتار دەكرێت.
دەوڵەت����ی ئۆبام����ا س����ەركۆماری ئەمریكا بۆ 
یەكەمج����ار ئیدارەیەكی بۆ پێڕاگەیەش����تن بە 
دۆخی ژنان و كچان دروست كرد، باڵوێزێكیشی 
بۆ دان����اوە كە ه����ەر جۆرە زەخ����ت و زۆرێك 
بەرانب����ەر بە ژن����ان بوەس����تێنێت، یەكێك لەو 
ش����تانەی وا بەرگری لە یەكس����انی ژن و پیاو 
دەكات و رۆڵ����ی زۆر گرنگی هەیە لەو بارەوە، 
ئایینە، ل����ە ئەمریكا هێش����تا زۆر ل����ە گروپە 
مەزهەبی و ئایینییەكان بەرانبەر هموسكوالیتە 
و حەقی ژن بەسەر لەش����ی خۆیاندا وەستاون 
و س����ااڵنی پێشووتریش لە قوتابخانە و زانكۆی 
تێكەڵی كچ و كوڕ ناڕازی بوون، ژنان لە كاری 
زانس����تی و ئەندازیاری، رێژەیان زۆر لە پیاوان 
كەمترە، بۆیە دەوڵەت لە بەرنامەیەكدا بە نیازە 
ئاس����تی ژنان لە بواری زانس����ت و تەكنەلۆژی 

ئەندازیاری و ماتماتیك بباتە سەرەوە.
یەكەم زانكۆی تایبەتی ژنان لە س����اڵی 1845 
زایینی لە نیویۆرك بە نێوی "كۆلێژی واس����ر" 
تەنیا ب����ۆ ژنان دانرا كە لە س����اڵەكانی 1890 
هەموو ساڵێك نزیك بە 2500 ژن لە زانكۆكانی 
ئەمریكا دەیانخوێند. چەند ساڵ پاش ئەوە ژن 

و پی����او لە زانكۆكاندا تێك����ەڵ كران، هەروەها 
زانكۆی برستون ژنانی وەك مامۆستای زانكۆش 
دامەزران����د. زانك����ۆ و كۆلێژەكان ل����ەو كاتەدا 
س����ەر بە ئایین بوون، لە سەدەی 19 پێش لە 
دەس����تپێكردنی ش����ەڕی ناوخۆیی لە ئەمریكا، 
چاالك����ی ژنان����ی خوێن����دەوار ل����ەم زانكۆیانە 
دەبینران: كۆلێژی ئەبرلین لە ئوهایو، كۆلێژی 
كولوس����یا، زانكۆی هاروارد لە ماساچوس����ت و 

چەند زانكۆی دیكە.
شەڕی یەكەمی جیهانی لەسەر كاری كرێكارانی 
ژن كاریگەری دانا، لە س����اڵەكانی 1918 نزیك 

بە سی ملیۆن ژن لە بواری پیشەیی و خواردن 
و جل و بەرگیان دەست پێكرد، ئەو بەشدارییە 
تابۆی لە ماڵ هاتنە دەرەوەی ژنانی ش����كاند و 
بە خێراییش ئەو گۆڕانكارییانە كران، ش����تێكی 
نووس����راو لە دەس����تووری كاری دەوڵەتەكاندا 
نەبوو، كۆمەڵگەش بە گوێرەی پێویستی خۆی 
ئەو رۆڵە پڕ زەحمەتەی خستە سەرشانی ژنان، 
ژن����ان نەك بە تەنی����ا بنەماڵەكەیان رادەگرت، 
بەڵك����وو ل����ە كەمپینەكانی ش����ەڕ، ل����ە كاری 
راگەیان����دن و كش����توكاڵیش رۆڵێكی گەورەیان 
بینی، لەو كاتەدا پیاوان بۆ شەڕ دەچوون، ژنان 
لە كارگەكاندا س����ەرقاڵی دروومانی جلوبەرگی 

سەربازی بوون.
یان فێربوون بریندارەكان چارەسەر كەن، دواتر 
جلی س����ەربازییان لەبەر كرد، هەروەها لە زۆر 
رێكخراو بەش����دار بوون وەك: )خاچی سوور، 
رزگاری ئەرتەش(، دواتریش لە شەڕی جیهانی 
دووه����ەم ژنانیان نارد ب����ۆ ئەوروپا بۆ ئەوەی 
یارمەتی پیاوان بدەن كە لە دڵی سەنگەرەكاندا 
ب����وون. ژن لە نەبوونی پیاودا جێگەی ئەوانیان 
گرتەوە، بەه����ۆی كاركردنیان ل����ە كارگەكانی 
دروس����تكردنی گوللە و تێكردنی بارووت لەنێو 
قاپوڕەكان و دروس����تكردنی چاشنی چەكەكان 
210 هەزار ژن بەتەواوی عەیبداربوون و بەشێك 
ل����ە لەش����یان لەكاركەوت و 37 ه����ەزاری ژنی 
كرێكاری����ش گیانیان لەنێ����و كارگەكاندا بەخت 
كرد، بەاڵم لە دەرەئەنجامدا فێر بوون لەس����ەر 
پێی خۆیان بوەس����تن و بەمج����ۆرە ژیانی ژن 

گۆڕا.
میدیا: ژنانی بەناوبانگی واڵتە یەك گرتووەكان 
ت����ا چەند رۆڵی����ان لە چەس����پاندنی مافەكانی 

ئافرەتای ئەو واڵتەدا هەبووە؟
س���ورەیا فەالح: )ئلیزابت بلكول( لە ژنانی 
بەناوبانگی ئەمریكا و هەوەڵ ژنی ئەمریكییە كە 
بەڵگەنامەی دكتۆری لە زانكۆ گرت و زانكۆیەكی 
دروس����تكرد، لە بواری سیاسی )ژنت رێكین( 
هەوەڵ ژنی ئەمریكییە وەك نوێنەری یەكێك لە 
ئەیالەتەكانی ئەمریكا چووە نێو كۆنگرەی واڵتە 
یەكگرتووەكان����ی ئەمری����كا. ئەمڕۆكە چەندین 
ئەنیس����تیتو هەن وەك: ئەنستیتوی خوێندنی 
بااڵ لە )ردەكلیف( و زانكۆی ژنانی تكس����اس، 
لەالیەكی دیكەوە ژنان سەرۆكایەتی 12 زانكۆی 
گەورە و بەنێوبانگی ئەمریكایان بەدەستە وەك 
زانكۆی هاروارد، پنسیلوانیا، تكساس، الس و 

گاس و ...هتد.
لە بواری وەرزشی چەند گروپ و تیمی وەرزشی 
ژنان وەكو هاكی س����ەر س����ەهۆڵ و تۆپی بالە 
و چەن����د وەرزش����ی دیك����ە زۆر بەناوبانگن، لە 
بواری زانس����تییش ژنان ل����ە )NASA( كە 
ئیدارەی گش����تیی نەتەوەیی هەواو فەزایە، زۆر 
چاالكن، جێگری گش����تی ئەم ئاژانس����ە گرنگە 
ژنێك����ە بەناوی )ل����ورس ب����س گارور(، ژنان 
لە ب����ازاڕی كاری ئەمری����كا زۆر خۆیان ماندوو 

دەكەن، كاركردن بەش���ێكە لە بنەڕەتی ژیانی 
ژنێكی دانیش���تووی ئەمریكا، پ���اش رووخانی 
هێزی گەورەی ئەمریكاش لە بواری ئابوورییەوە 
ك���ە گەورەتری���ن هێزی دونیایە، ژن���ان زۆر لە 
ژێر زەخت و فش���اری كاردان، بێكاری بۆ ژنان 
كەمت���رە، چونكە ژن���ان هەرزرانتر كار دەكەن، 
بەاڵم ئێس���تا كۆمپانیا هەیە زوڵمێكی زۆری لە 

ژنان كردووە و یەك لەوانە شكایەتێكی گەورەی 
)Class action Law Suit ( لەسەرە 
ئەم���ەش مەدیون���ی زەحمەتی تێكۆش���ەران و 
چاالكوانانی یەكس���انی ژنانە ل���ە بازاڕی كاری 

ئەمریكا.
میدیا: ژنی كورد چۆن دەتوانێ لە كۆمەڵگەی 

خۆیدا رۆڵی گرنگ ببینێ؟
س���ورەیا فەالح: ئەمە پرس���یارێكی جوانە و 
ل���ە هەم���وو كاتێكدا ژن ب���ەدوای وەاڵمی  ئەم 
پرس���یارەوەیە ك���ە چۆن و ل���ە چ كاتێكدا ئەو 
دەرفەتە بۆ ژنی كوریش دەڕەخس���ێت كە رۆڵی 

خۆی لە كۆمەڵگەدا ببینێت، بەاڵم كام كۆمەڵگە 
و لە چ بوارێكەوە، ژنی كورد بەهۆی ئەوەی كە 
نیشتمانێكی بەش بەشكراوی هەیە لە هەركوێ 
دەژیت وەزعێكی ئاڵۆزی هەیە، واتە ئەو سیستەمە 
سیاسییە داگیركارییە كە بە سەر )هەاڵواردنی 
نەتەوەیی و جێندەری(دا زاڵ دەكرێ، ئەش���ێ 
ب���اس كرێت، لە باش���ووری كوردس���تان باس 
لە زیات���ر كردنی ژمارەی ژنان لە سیس���تەمی 

و  ل���ە هەرەمدای���ە 
ۆژهەاڵت���ی  ر

كوردستان 
س���ی  پر
ن���ی  ژ
د  ر كو
فی  ما

سەرەكی مرۆڤایەتییە و لە پارچەكانی دیكەش 
جی���اوازە، جیاوازییەك���ی زۆری���ش ل���ە بواری 
كەلتووریی���ەوە دەبین���رێ. بۆی���ە رۆڵی ژن و 
بەش���داری ژنی كورد لە رۆڵ بینین، بەگوێرەی 

واڵتێك كە تیایا ئەژیت، جیاوازە.
دی���ارە ك���ە ل���ە سیس���تەمێكی بەس���تراوی 
پیاوس���االرانە و نەریت���ی كە ژن ب���ێ پرس و 

رای پی���اوی ماڵەوە بۆی نیی���ە بێتە دەرەوە، 
باس لە بەش���داری ژن لە هونەر و سیاس���ەت 
باس���ێكی بێ هوودەیە و لەوانەیە گیانی ژنەكە 
بخاتە مەترس���ییەوە، بەاڵم هەر ئەو باس���ە لە 
شارێكی گەورەتر لەو ناوچانەی وا كوردی تێدا 
ئەژی، یا لە هەن���دەران كە كۆمەڵگەی كوردی 
تێدایە، باسێكی زۆر ئیتحادییە و وەك مافێكی 
سەرەتایی سەیر دەكرێت. یەكێك لە گرنگترین 
رێگەكان كە ژن���ی كورد دەتوانێت لە رێگەیەوە 
مومارەس���ەی بەش���داری لە كۆمەڵگەدا بكات، 
بەشداربوونە لە بزاڤی گۆڕانكاری لە یاساكاندا، 
ئەمەش هەنگاوێكە زۆر هەورازی تێدایە، چونكە 
ناسینی ئەو یاسایانە كە هەاڵواردنی جنسی ژن 

دروست دەكات، پێویس���تی بە یارمەتی ژنانی 
چاالكوانە، لە راستیدا هەرچی ژن مومارەسەی 
ئازادی خۆی زیاتر بكات، دەرەجەی بەشداری لە 
كۆمەڵگە زیاتر دەبێت. لە باشووری كوردستان 
بەهۆی بوونی سیس���تەمی نێوە س���ەربەخۆی 
هەرێمی كوردستان، ژنان تا رادەیەك توانیویانە 
مومارەس���ەی ئ���ازادی و بەش���داری خۆیان لە 
كۆمەڵگ���ەدا بكەن و بەش���داری پەرلەمان بن و 
رێكخراوی ناحكومی )NGO( دروست بكەن، 
هەروەه���ا لە بازاڕی ئیش و كاردا تا ئاس���تێك 
بەشدارن، بەاڵم لەو واڵتانەی دیكە كەوا كوردی 
تێدا دەژی، جیاوازە، بەگش���تی پێش���كەوتنی 
رۆڵی ژنی كورد لە كۆمەڵگەدا دەكرێ لەم چەند 

خاڵەدا چڕی بكەینەوە:
1.ناس���ینی ماف���ی ژن وەك مافێكی 

س���ەرەتایی م���رۆڤ، پێش���تر لە 
ئەمری���كاش وەك مافی مرۆڤ 

تەمەش���ای نەدەكرا، بەاڵم 
كێش���ەیەكی گرنگە ژنان 
و پیاوانی یەكسانیخواز 
ل���ە پالتفۆرمی گروپ 
 NGO و ح���زب و
كاری  دەكرێ  كاندا 

بۆ بكەن.
هەوڵ���دان   .2
وەرگرتن���ی  ب���ۆ 
وات���ە  مافەك���ە، 
پێشكەش���ی  ماف 
و خ���ەاڵت نیی���ە، 

ل���ە هی���چ رژێمێكدا 
دەس���ەاڵت ب���ە دوو 

دەستی مافەكان پێشكەش���ی ژنان ناكات، ژن 
دەبێ ه���ەوڵ بدات مافی خۆی بس���تێنێ، ئەو 
ماف خوازییەش خەرجێكی گرانبەهای پێویستە 
و لەوانەی���ە بەختكردن���ی گیان، ی���ان زیندان 
و توندوتی���ژی زۆری لێبكەوێت���ەوە، وەك ژنە 
كوردەكانی رۆژهەاڵت كە بەش���داری بزوتنەوەی 
فیمینیستی ئێرانن و ئێستاش لە زیندانەكاندان، 
یان ئەوانەی وا ب���ۆ تاراوكە ناردراون و لە ماڵ 
و ژیانی خۆیان دوور خراونەتەوە، یان ئەوانەی 
ك���ە ناچار بوون واڵتی خۆیان بە جێبێڵن و روو 

لە هەندەران بكەن.
3. بڕوابەخۆ بوون و دەرخس���تنی كارامەیی و 
تواناكان، زۆر لە ژنانی ئێمە هێش���تا تواناكانی 
خۆیان ناناسن، ئەو ژنانەی كە بەدوای گەیشتن 
بە دەس���ەاڵتداری و یەكس���انین كەمن، چونكە 
هێش���تا هێز و توانای خۆیان نەناس���یوە، بڕوا 
بەخۆبوون وادەكات مرۆڤێكی سەربەس���ت بێت 
و هەنگاوی دژواریش هەڵبگرێ، بە پێچەوانەوە 
ناتوانێ���ت پێش���كەوتنەكانی ببینێ���ت، دەبێت 
بزانین شەڕی دەروونیش لە شەڕی دەرەكی زۆر 

سەختترە.
4. كەڵ���ك وەرگرتن لە یارمەتی پیاوان: پیاوان 
وەك نی���وەی كۆمەڵگە رۆڵێكی س���ەرەكی لە 
گەیش���تن بە بەرانبەری و یەكسانی دەبینن، بۆ 
زۆر ل���ە پی���اوە رزگاریخوازەكانمان كە بە دوای 
سەربەس���تی و خەباتی نەتەوایەتیدان، زۆرجار 
قبووڵ كردنی ئازادیی ژن و یەكس���انبوونیان لە 

گەڵ پیاو، زۆر دژوارە، ئەمە لە كەمبوونی ژمارە 
و رۆڵی ژن لە حزبەكان و بەش���ی سەرۆكایەتی 
حزبەكاندا دەبینین، بۆیە پێویستە هۆشیارییەكی 
زیاتر دروست بكرێ بۆ ئەوەی پیاویش یارمەتی 
دەری ژن بێ���ت، چونكە ب���ێ یارمەتی پیاوان 
هی���چ بزوتنەوەیەكی ژنان بۆ یەكس���انیخوازی 
لە كۆمەڵگەدا س���ەرناكەوێت، پی���اوان بەهۆی 
سیستەمی پیاوساالری و كاریگەری ئایین لەنێو 
تەواوی الیەنەكانی كۆمەڵگەدا، چەند سەد ساڵە 
قەبووڵی هاوبەشی هێز بۆیان سەختە و ئەمەش 
پێویستی بە كار و زەحمەتی زۆر هەیە و دەبێت 
ل���ە ناو خێزان و لە تەمەن���ی منداڵییەوە كاری 

لەسەر بكرێت.
ئ���ەی  میدی���ا: 
ی  ر ا ش���د بە
لە  ژن���ان 
ری  ا بو

ئابووری و هونەری تا چەند كاریگەری لەس���ەر 
دەستەبەركردنی مافەكانیان دەبێت؟

سورەیا فەالح: بێگومان ئەوە رۆڵی سەرەكی 
هەیە و لە خاڵەكانی دیكەدا بەنیاز بووم بە وردی 
قس���ەی لەسەر بكەم، بەش���داری ژن لە بواری 
ئابووری و هونەری پالن و بەرنامەی پێویس���تی 
دەوێ، ئەگ���ەر ژنان ل���ە ب���واری ئابوورییەوە 
بەشداری كۆمەڵگە بن، ئەمە دەتوانێ زووتر بە 

مافەكانی خۆیان شادیان بكاتەوە. 
بۆ نموونە دانانی كارگە یا بزنسێكی بچووك یا 
وەك���وو هەر كارێكی رەوای ئابووری پێگەی ژن 
بەهێزتر دەكات، بنەماڵەی بەهێزیش لە بەشداری 
دایك و خوش���ك و كچ���ی ماڵ���ەوە پێكدێت، 
كاركردن���ی ژن لە پراكتیك���دا بەكارهێنەرترین 
و بەكەڵ���ك هاتووترین رێگەی���ە كە ژنی فەقیر 
و ن���ەدار ل���ە ژێردەس���تی رزگار دەكات. بۆیە 
پێویس���تە ژنان بۆ گەیش���تن بە س���ەربەخۆیی 

ئابووری تێبكۆشن.
میدیا:لە ئاس���تی نێودەوڵەتی بۆ پەرەدان بە 
باری ئابووری ژنان و پێگەیان لە ناو دەسەاڵتدا 

چ نموونەیەك هەیە؟
س���ورەیا فەالح: پالنی ژنان بۆ بەشداربوونی 
زیات���ر لە كۆمەڵگە و دەس���ەاڵتدا لە ئاس���تی 
نێودەوڵەت���ی ش���تێكی بەرچاوب���ووە، پ���اش 
چوارەمی���ن كۆنفرانس���ی نێونەتەوەیی ژنان كە 
لەالیەن رێكخراوی UNلە شاری سكریكویستی، 
لە س���اڵی 1975دا پێكهات، دەستی پێكرد، ژن 
پالن و سیاس����ەتی خۆی بردە ن����او دەوڵەت، 
وەزارەت����ی كاروب����اری ژن����ان، ئام����ۆژگاری و 
راوێژكاری و ئاژانس����ی جۆراوج����ۆری بۆ مافی 
جێن����دەری پێكهێنا، لە هەرك����وێ ژن بیەوێ 
دەكرێ لەم سیاس����ەتە پیڕەوی كات، ئەمە لە 
واڵتە پێش����كەوتووەكان بە نێوی بەش����ێك لە 

سیاسەتی )لوبی گرن( ناسراوە.
میدی����ا: كورد تا چەند توانیویەتی لە ئەمریكا 

خۆی دەربخ����ات و چەند رێكخ����راوەی كوردی 
لە ئەمریكا هەن كە بۆ رێكخس����تنی كوردەكان 

كاردەكەن؟
س����ورەیا فەالح: ئیش و كار بۆ رێكخس����تنی 
كاروباری كۆمەڵگ����ەكان لە ئەمریكا لەو فۆرمە 
كالس����یكەی خۆی هاتۆت����ە دەرەوە، تا چەند 
س����اڵی پێش ئەشێ ماڵێك و دەزگایەك بووایە 
كە خەڵكی كۆمەڵگەی����ەك روویان تێبكردایە، 
ئێس����تا بەهۆی بەرەوپێش چوون لە سیستەمە 
و  رێكخ����راوەكان  ل����ە  زۆر  تەكنەلۆژیی����ەكان 
پەیوەندیی����ەكان تەكنۆل����ۆژی س����ەردەم واتە 
ئینتەرنێت ب����ەكار دێنن، بەه����ۆی دووربوونی 
ئەندامان����ی كۆمەڵگە و ئی����ش و كاری زۆر كە 
لە ئەمریكا بەشێكی س����ەرەتایی ژیانی رۆژانە 
لەس����ەر ئینتەرنێ����ت و تەلەفران����س وبین����ار 
 )Teleconference – Webinar(
و نێ����ت وۆركە كۆمەاڵیەتیی����ەكان وەك فەیس 
بووك و كەمپەین و .. هتدیە لەم بەشەدا زیاتر 
لە 16-17 رێكخراو هەن كە لەس����ەر ئینتەرنێت 
دەژین، چەندین سەنتەریان هەیە و زۆرێكیشیان 
وەك NGO كار دەك����ەن، بە گوێرەی وەزعی 
مەع����اش و ئاب����ووری و كاتی ئی����ش و كاری 
سیاسی و مرۆڤایەتی ئەندامەكانی هەركام لەم 

رێكخراوانە ئیشوكاری خۆیان ئەنجام دەدەن.
میدیا: وەك بەرپرس����ی كومیتەی ژنانی كورد 
ل����ە KNC،چۆن پێناس����ەی ئ����ەم رێكخراوە 
دەكەی؟ بۆچی دامەزراوە و تا ئێستا بە كورتی 

چی كردووە؟
 س����ورەیا فەالح: كۆنگ����رەی نەتەوەیی كورد 
منداڵی هەڵەبجەیە، 22 س����اڵ لەوەپێش كاتی 
كیمیاباران����ی هەڵەبجە چاالكی خۆی دەس����ت 
پێك����رد و لە رەوەندی ئەوس����ااڵنەدا بۆ 
ناسینی مافی نەتەوایەتی كورد 
لە ئەمری����كای باكوور هەوڵی 
داوە. رێكخراوێك����ی س����ەر بە 
هیچ دەس����ەاڵتێك نییە و بە 
هیچ الیەنێكەوە نەبەستراوە، 
ئابوورییەوە  ب����واری  ل����ە 
ب����ە پ����ارەی ئەندامانی 
بەڕێوەدەچێ����ت، ئەم 
رێكخراوە گەورترین 
ی  و ا ێكخ����ر ر
كوردەكان����ی 
ئەمریكایە 

و 

ئەمس����اڵ لە مانگی جون 23هەمین كۆنفرانسی 
خۆی بە بەش����داری لێكۆل����ەران و چاالكوانانی 
ك����ورد بەڕێ����وە دەب����ات. ئ����ەم كۆنگرەیە بە 
مەبەس����تی یەكگرتوی����ی ك����ورد ل����ە واڵت����ە 
یەكگرتوەكان����ی ئەمریكا دەس����تی بەكار كرد، 
هەروەها بۆ بەرزكردنەوە و بەهێزكردن دەنگی 
كوردس����تان  پارچەكانی  ت����ەواوی  كوردەكانی 
هەوڵدەدات. هەردوو س����اڵ جارێك هەڵبژاردنی 
هەیە و س����ەرۆكی رێكخراوەكە ب����ۆی هەیە 4 
ساڵ لە س����ەرۆكایەتیدا بێت، تا هەڵبژاردنێكی 
دیكە ئەم كەسایەتییانە سەرۆكایەتی دەستەی 
بەڕێوەب����ەرن: د. كرمان����ج گوندی س����ەرۆكی 
KNC، موع����ەزەز عەزیز.جێگری س����ەرۆك، 
د. ئ����ازاد مورادیان بەرپرس����ی ئابووری، توم 
رێكخراوەكەیە، س����ورەیا  ورپلوك س����كرتێری 
فەالح بەرپرس����ی كۆمیت����ەی مافی ژنان و هەر 
یەك لە كاك جانر زبوی، كاك لوقمان بەرواری، 
كاك عیس����ا موس����ا، ئەندامان����ی بەڕێوەبەرین 
و تا ئێس����تاش 5 س����ەرۆكی بووە: د. ئەسعەد 
خەی�����النی، د. نەجمەدی����ن كەریم، د. فوئاد 
دەروێش، د. حكمەت فیكرت، د. سامان شالی. 
كۆنگرەی نەتەوەیی كورد لە كاتی سەرۆكایەتی 
دكتۆر ش����الی هەوەڵ كۆنفرانسی نێونەتەوەیی 
ژنانی بۆ ئاش����تی و یەكسانی لە شاری هەولێر 
دانا، من بەرپرسی ئەم كۆنفرانسە بووم و زیاتر 
لە 480 كەس����ایەتی تێیدا بەش����دار بوون، كە 
یەكێك لە سەركەوتووترین كۆنفرانسەكان بوو، 
كە بە ه����اوكاری وەزارەتی هەرێم بۆ كاروباری 
ژنان و سەرۆكی پەرلەمان و پارێزگاری هەولێر 

بەڕێوەچوو.

بەرپرسی كۆمیتەی مافی ژنان لە كۆنگرەی نەتەوەیی كورد: 
بەهۆی سیستەمی پیاوساالری و كاریگەری ئایین چەند سەد ساڵە پیاوان هاوبەشی هێزی ژن و پیاو قەبووڵ ناكەن 

كاركردنی ژن لە پراكتیكدا بەكەڵكترین رێگەیە كە ژنی نەدار لە 
ژێردەستی رزگار دەكات

چەسپاندنی یەكسانی ژن و پیاو پێویستی بە كار 
و زەحمەتی زۆر هەیە و دەبێت لە ناو خێزان و لە 

تەمەنی منداڵییەوە كاری لەسەر بكرێت

تەنانەت ئەو پیاوانەش كە بە دوای سەربەستی و خەباتی 
نەتەوایەتیدان قبووڵكردنی ئازادی و یەكسانی ژن و پیاو بۆیان دژوارە

كۆنفرانسی نێونەتەوەیی ژنان بۆ ئاشتی و یەكسانی كە لە شاری هەولێر بەڕێوەچوو، زیاتر لە 
480 كەسایەتی تێیدا بەشدار بوون و یەكێك لە سەركەوتووترین كۆنفرانسەكان بوو

هەر كۆمەڵگەیەك بیەوێت پێشكەوتنی خۆی بچەسپێنێت 
دەبێ بە دوای ئازادی و سەربەخۆیی ژناندا بگەڕێت

ئەحمەد سەفا

aspeyam@yahoo.com


