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  کانی نگيه ئاسته
  ڕەوندی  )ژنان و کچان(وتنی ئافرەتی  پێشکه

کورد 

 
  

  
  ست ربه ريت و ئاين وەک دژوارترين به اپۆرت و ڕاپرسی  دەربارەی باوکسا�ری، دابونهڕ

  ئاواژوروپای ڕۆ وتنی ئافرەتی ڕەوندی کورد له ئه ر پێشکه رامبه   به
  

  ئاسۆ بيارەيی: ر نووسه
  سۆسيال سايکۆژ

  
   سوێد٢٠١٠-١٠-١٥

  رە نھا ھی خودی نووسه م ڕاپۆرته ته وەی ئه مافی ب0وکردنه
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ڕی  و په م ڕاپۆرته که به شدارەکانی ناو ئه موو به رم بۆ ھه سوپاسێکی گه
  ..وە وە وە#می پرسيارەکانيان بۆ ناردمه خۆلێبوردنه

  
  ئاسۆ بيارەيی

   سوێد٢٠١٠-١٠- ١٥
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  رەتا سه
ی کورد  ری نێرينه و که کاريگهوەبو  ئه م ڕاپۆرته زانستيه ستی ئه به مه
وە و ڕەفتاری ئافرەتانی کورد له ژيانی ڕەونديدا، بخاته  ر بيرکردنه سه له
ی دارشتنی  ڵێک تێروانين و وە:م له ڕێگه وە و کۆمه ر لێکوڵينه به

چين که پياوی کورد وەک  نگانه و ئاسته ئه. دەست بھنێت لێک به پرسيارگه
  ھێنێت بۆ پاشخستنی ئافرەتی کورد؟ەئامێر و دەسکێک به کاريان د

ق به  ھهر دەەی کورد وتی نێرينه ڵسوکه م ڕاپۆرته دەربارەی ھه پرسياری ئه
و  ڵ ئه کان له گه ڵبوونی خێزانه ئاستی تێکهر  سه ری له  کاريگهئافرەتان، 

 ر  سه له  پياوری نه و کاريگه �يه مه دا، گۆڕانی ھه وروپيانه  ئه ڵگه کۆمه
 شيوازی  م ڕاپۆرته  ميتودی ئه.وەی ئافرەتان خۆيی بيرکردنه بهر ئاستی سه
م و دووەم پێم  که سی يه  کهی ڕێگه يه که له و وە:مانه ەی ئهو شيکردنه

کانی پانزە تاکو  نه مه  له ته) مێينه(س  که١٥٠پرسيارەکان بۆ . يشتوون گه
انی پێی ياساک کان به سه کليلکردنی ناوی که. ست وپێنج نێردراون شه

وەکان ەروەری وە:مدەر وەی زانستی زانکۆکان پارێزراوە تاکو سه توێژينه
وانه  ر کردوە، له به نجامی دەسته ڵێک ئه که کۆمه ڕاپۆرته.  کرێت پێشێل نه
ر ئافرەتی ڕەوندی  ريت و ئاين له سه ری باوکساری و دابو نه کاريگه

ی کوردی له  ينهمێی  وە ی کورد له توانه می بايۆلۆژی نێرينه کورد، خه
ئايا . کانی ێنهسێتی خۆی و ژ دەستدانی که کانی ڕۆژئاوادا و له ڵگه کۆمه

ی کورد  تی نێرينه وەی کوردی باشوور له کوردی ڕەوند، به تايبه بيرکردنه
  وتنی ککه م ڕاپۆرته په کانی ترێ ئه يهنجامگير کێکه له ئه وتووترە، يه پێشکه

رامی نگدا و له دەستدانی ئا رھه و دوو فهکوردی ڕەوند له نێ کچان و ژنان 
و   به ھۆی ناکۆکی نێوان ئه، که بۆ مرۆڤ پێويسته ،تييه :يه سێتی و کۆمه که

ھۆی  وتنی ئافرەتانی ڕەوندی کورد به له کۆتايشدا پاشکه.  وە نگه رھه دوو فه
 خراوەته وە نه ڵێک ڕو و �يه ی کوردەوە له کۆمه رينهرێنی نێ ری نه کاريگه

  .ڕو
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  ی پرس باکگراوند يا  پێشينه
وروپا  ی ڕەوندی کورد له ئهکردن بۆ ئافرەتانت دروسنگ  ئاستهدياردەی 

و  کێکه له ريت، ئاين و پياوسا�ری  يه ی دابونه وە له رێگه ن پياوانه �يه له
ئافرەتی ڕەوندی کورد له چاو ژنان و که ی که وای کردووە  دياردە زەقانه

ندێ و:ت بۆ  وێت و له ھه کانی تر دوا بکه وە و گروپه ته  نهکچانی  ڕەوندی
ش  وتنی دەروە بێ به واو له پێشکه مريکا ته ڵمانيا و نمسا و ئه نموونه ئه

. رچاوەکان دەزانرێت کێک له سه يه ريت و ئاين به پياوان و داب و نه. بێت
 ادەيه کهو ڕ ێشتوەته ئه که گه ندێ وو:ت وەک سوێد ئاسته له ھه

تی ئافرەتی و:تانی  رگری له ئافرەتان، به تايبه  بهت بۆ ی تايبه رزاوە دامه
و ئافرەتانه  وخۆی ئه زرێت و چاودێری ڕاسته :ت و ئاسيا دابمه ڕۆژھه

  .وە ر ئابڕو دەبنه ی کوشتن له سه بکرێت که دوچاری کێشه
  

زۆر جار وەيه که  م ڕاپۆرته زانستيه، ئه ئهرنجی ڕاکێشام بۆ  وەی که سه  ئه
وە بيستومه که باوک و  ندێ ژن و کچی ڕەوندی کورديه له دەمی خودی ھه

وتوتربوون  ندێکيان دايکيشيان، له کوردستان پێشکه ت ھه نانه براکانيان، ته
کانيان  ندە پێش ھاتنی خێزانه رچه ندێ له پياوەکان ھه ھه.  وروپا تاکو له ئه

ته  يشتونه کانيان گه :م که خێزانه هبووە، ب ورپا کج و ژنی برادەريان ھه بۆ ئه
نی  مه  ته کانيان له ندێکيشيان کچه ر کردوون  و ھه رپۆشيان له سه �يان سه

وەی له ڕێ �  ی خۆيان بۆ ئه به ووتهوەش  ئه. ساڵيدا به شوو دەدەن ژدە ھه
 کوردی کان به باشيشيان زانيوە که کوڕی هندێ له باوک ھه. دەن نه

ه دابو و ە کوردێکی ڕەوند که  لک کوڕ کانيان بێت، نه  کوردستان بۆ کچه
ی خوارەوەم �  يه م پرس و گريمانه لێرەوە ئه. ريتی کوردی بێ ئاگا بێت نه

  -:دروست بوو
  

  کۆی پرسيارەکان سهست و  به مه
  

 ئافرەتانی کوردوە و ڕەفتاری  ر بيرکردنه سه  لهێ کورد نێرينه یر کاريگه
  نين و وە:م؟ ڕەونديدا، تێرواله ژيانی

  وتی ڕۆژانه ڵسوکه ر ھه  سه له •
  وروپی ی ئه ڵگه ڵ کۆمه ڵی له گه تێكه •
 )..ھتد..کار، خوێندن، وەرزشکردن(نه  �يه مه گۆڕانی ھه •
   خۆيی  بيرکردنه ربه سه •
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  ميتود

کان    وە:مه.کارھێنراوە  بهمکراوەکورتی پرسياری  دا ڕێچکه م ڕاپرسينه له
وە و  ته م کوکراونه م و دووەمه که سی يه ، کهوە بۆکسهی ئيمايل له ڕێگه

 نجا  و پهد پرسيارەکان له بۆ سه. ی خاياندوە  يه فته  پتر له دوو ھه.کراون پوخته
.  وە هختانه وە:م بنوسێن ادەبوون  خۆبهسی دی ئام س نێردراوە و زۆر که که
 م ئه. نرەوە رەو سه ستو پێنج ساڵ به کو شهکان له نێوان پانزە تا نه مه ته

مان  رچاو ھه کی به يه دەکرێت گشتيگيری بکرێت، چونکه تاڕادەيه شرۆڤه
ر  به له. ر کراوە به  دەستهند و�تێک ن ڕەوەندی کوردەوە له چه  له �يهوە:م

ناو و  له کچان و ژنان) کان ته ئافرە(رەوەری وە:مدەرەوەکان پاراستنی سه
  .کان به ناوی خوازراوە کليل کراون شوێنه

  
  نجامگيری  و ئه شرۆڤه

که و پرسيارەيه  ر دەکرێت ئه به دا دەسته م ڕاپرسينه له ی که وەيه و خوێندنه ئه
باشوری ی دوروپا له کور  يان ڕەوندی کورد له ئه،ئايا پياوانی کورد
ت، : ر ترسی له دەستدانی دەسه  له به يان؟وتوو تربن کوردستان دواکه

وەی  ئهر بۆ  ک دەگرنه به يه موو ڕێگه هندێ له پياوانی ڕەوندی کورد ھ ھه
ن که چاويان  نگ دروست دەکه وێت و ئاسته که ی کورد  پێش نه مێينهکه 
    -:کێک له کچان دەڵێت بۆ نموونه يه. وە کرێته نه

برادەرە و ) گێڵ فرێند(ڵ کچێکدا ندە باوکم خۆی له گه رچه ھه"
بوو،  ند نه سه  پێ پهیەو :م ئه ڵيدا دەژی، به گه شت ساڵه له ماوەی ھه
ی شکاندم کاتێک  و سيدەکهت  گوێ له زەکريا بگرم  نانه که من ته

ريک بوو  ،،خه. بيت وتی با فێری شتی خراپ نه.  گرتگوێم لێ
   دانيمارک. �نه! "کانيشم لێم بدا ر جله سه له
  

وێت که  وە دەرەدەکه ئه) کچان و ژنان(کان له کۆی گشتی وە:می ئافرەته
وروپايان کردەوەته  ژيانی ئه) پياوان و کوڕان(ی کورد ێرينه نندێ ھه

 کوردەکانيش  زاندوە و بگرە خێزانه موو سنورێکيان به زيندانێک و ھه
. وان بێت يل و ئارەزووی ئه شێوازێک بژين که به مه ن که به ناچار دەکه

 ندێ رێنی ھه ری نه کاريگه( رييه و جۆرە کاريگه مه کارەساته، چونکه ئه ئه
ی کورد دروست  سێتی مێينه ر که رێنی له سه نجامی نه ئه)  ی کورد نێرينه
ندێ  چونکه ھه.  دايک دەبن وێ له ی که له و کچانه تی ئه به تايبه. دەکات
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ش ساڵه و  ن شه مه ر کچانی ته نه سه رپۆشيش دەکه سه بۆ نموونه باوک 
  تی له سته به تايبه ربه م به ئه. کردن و زمانی ئينگليزی ببن له ناھێلن فيری مه

و کچه کوردانه که  ڵمانيا وای کردوە که ژمارە ئه نێو ڕەوندەکانی و�تی ئه
ی که  و خێزنانه  ئهتی له نێو مه، به تايبه ۆ زۆر کهنه زانک دەگه

 دەبێته ھۆکارێک که ستيکردنه ربه م به ئه. ھيزە رييان تێيدا بهباوکسا�
وە له ھی باوکودايکيان باشتر  ر و پێشهو مندا:نه له ڕوی کا ڕۆژی ئههپاش

وەی   نهله چاو کاریوێ  دەستبکهکه شيان  و جۆرە کارانه  ئه.نابێت
ش ديسان  مه ئه. يه م موچه تی فارس زۆر نزم و که وەکانی دی، به تايبه ته نه

   .وە راوێزييه ی په  خانه و دەيانخاتهيان �واز دەکات  نه �يه مه ی ھه پيگه
  

ر   سه له کورد  پياوانی ندێ له  ری ھه کاريگهوەی   ە:مدانهودەربارەی 
له . ورپا  له ڕۆژ ئاوای ئهی ڕەوندی کورد  مێينهی وتی ڕۆژانه ڵسوکه ھه

 پێی ندە خۆيان به رچه ندێ له پياوان، ھه وێت که ھه دا دەردەکه)�نه(وە:می 
تی بێت  :يه وەری ئاينی يان کۆمه پێ، چیی کورد ڵگه پێوەرەکانی کۆمه

له سنورێکی ن که  :م ئافرەتانی ڕەوندی کورد ناچار دەکه ن، به ڕەفتار ناکه
 و  جوڵهميشه   ھه،وەک چاودێرێک. ن وتن بکه لسوکه دياريکراودا ھه

ندێ جار داھينانيش  ھه. وە ڵسانگدنه نه ژێر ھه  ئافرەتان دەخهوتی  ڵسوکه ھه
 ڕەفتارێکی ئافرتان که موو  ھهوەی سکردنه تهن بۆ  له پێوەری نوێ دەکه

دی گوێگرتن له گۆڕانی دەبێت کام زيان به پياوان   ئه.بێت وان نه دڵی ئه به
 :کان دەڵێت کێک له ئافرەته يه. ی کردووە دەغه  قه)�نه(ێنێت که باوکی  بگه

ميشه  ندێ بازار، ھه بچم بۆ ھهناوێرم ندێ نێرينه کورد،  ر ھه نيا له به ته به
کانيان گرتووە و تانه له ئافرەتان  ری دوکانه و به ر و ئه بهم دووان و سيان ئه

  ).ڵمانيا ٮروانه وە:می نازەنين، ئه(دەدەن، 
  

  وروپی ی ئه ڵگه ڵ کۆمه ڵی له گه تێكه •
  ی خێزانه وروپی زۆربه ی ئه ڵگه ڵ کۆمه گه ڵبوون له بارەی تێکه له

سه لێرەدا نی با شايه.  مه تيان زۆر که کوردەکان ھاتوچۆ  و دۆستايه
کی باش له پێش رەوندی کوردی  ندەناڤی تا رادەيه سکه ڕەوندی و:تانی ئه

شێکی  شی خوراوە و به ێ کورد به لێرەدا ديسان مێينه.  و:تانی ترەوەن
  له. يه بشکێنێت و ڕێگه يتوانيوە ئه :تی پياوان نه ر دەسه بێت، له به می نه که

 . من که پياوان و ڕێگری يهوێت که  وە دەردەکه کان ئه کۆی وە:می ئافرەته
ی  وێت که مێردەکه  له فنلندە دەردەکه)ژيار(کانی  گرتنه له قسه و ڕێگه ئه
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ندی  ی فنله ڵگه ی کۆمه يھێشتوە چا�ک بێت و ئاوێته ک نه هھێچ شێوەي به
ی  وە که نێرينه مان بازنه کانيان دەرژێته ھه ی ئافرەتان وە:مه زۆربه. ببێت

ی  ڵگه مهواو له کۆ ن، تاکو ته رکوێريان دەکه پێنن و سه چه ان دهکورد ئافرەت
  .زببنراوێ ورپی په ئه

  
ش  و و:ته زۆر شادی کردم، له وتنی ئه  پێشکه ندا،  يشتمه فنله که گه"

م  و  وە بکه و �رم زۆر ڕێک و جوان بوو، دەمويست پارێزگاری ئه
 زمان فێربوون ندێ ئێواران خۆم له کۆرسی وەرزشدا بنوسم، بۆ ھه

م وتی له ماڵ زۆر  :م مێردەکه به. و و:ته باشبوو و بۆ ئاشنابوونم به
ئێستا .  فليم وە دەبينه گينا به دەست خێزانه کوردەکانه چورە دەر ئه مه

وە  م  پيکه ڵ مێردەکه گه  له ندێ جار که ت ھه نانه وم و ته ڵه زۆر قه
ورەترم،  و گه دەساڵ لهس پێی وايه من  ندێ که ين، ھه  دەکه پياسه

  ژيار فنلندە". ەترن مه ته بهمن  و دوانزەساڵ له ندە ئه رچه ھه
  
  

مێك به جۆرێکی ترە،  ک که  تاڕادەيهندەنافی سکه  له و:تانی ئهکه دۆخه
ی  رمانگه  فه.ژيان به جۆرێکی ترەو مترە  يان که �ته و دەسه پياوان ئه

 ميشه پيfنی يه و ھه کی باشی ھهتێ: دەسه) سۆسيال(تی �يه کاروباری کۆمه
ترسی و  ن که دوچاری مه و کچ و ژنانه بکه رگری له وەی به ئامادەيه بۆ ئه

نی ژيان  ی کورد، له زۆر �يه مێينه. وە وە دەبنه ن نيرينه ڕاوەدونان له �يه
کاندا  وە�مه له. کانن  سوێدييه رزی پارتييه ندامی به ندێکيشيان ئه چا�که و ھه

گی  موو شێوازە ئاستنه  که پياوان ھهر دەکرێت ستبهەوە د ان ئهديس
سێتی ئافرەتان،  کردنی که شه ه گهگرتن ل کاردەھێنن بۆ ڕێگه اردەھبهک به
ر  ژدەساڵيدا و گوشارخستنه سه نی ھه مه کانيان له ته  مێردانی کچه وانه به له

ن و چا�ک  ندا بکهڵ کوڕا گه ڵی له کانيان نابێت تێکه رەکانيان که کچه ھاوسه
. وە نيا بمێننه ريان دوادەخات يان به ته  ھاوسهی پرۆسهکه دا   بوارەنهو بن له

خۆيان ) کچێنی(پاکيزەيیبه کانيان  وە دەترسن که کچه و پياوانه له ندێ له ھه
  .تی بۆيان :يه رمی کۆمه دەست بدەن که دەبێته شورەيی و شه له
  

وە بۆ کوردستان  رێنه نيازيان نيه بگه رگيز نده باوکودايکم ھه رچه ھه"
ميشه  ڵمدا و زۆرجاريش دايکم پێم دەڵێت دەبێ ھه گه $م زۆر توندن له به

ندە  رچه ھه. يت و ڕۆژەی مێرد دەکه ئاگات له پاکيزەيی خۆت بێت تا ئه
  دانيمارک. جوانه" شو زۆر درواوە به کاتی خۆی دايکم به
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وە بۆ کوردستان و ژيان له نێوان دوو  ڕانه وەی برياری گه کردنه کf نه يه
 پێوەی دنگی جياوازدا گرفتێکی دييه که ئافرەتانی ڕەوندی کور رھه فه

ر  سه شی زۆری به ريتی کوردی به نگ و ئاين و داب و نه رھه فه. دەناڵێنن
و بوارە  وەی ئه کردنهس رێت و ئامێرێکه بۆ تهدا پراکتيزە دەک مێينه

ی  نێرينه. ی کوردەوە ن نێرينه  له �يه،يه  ھه گهوی که له تارا ئازادييه
ی ژنان و کچانيان خستوەته ژێر  موو جوڵه ھه) کان و براکان باوکه(کورد

وان به گرنگی  ی که ئه راوێزە و په رکيفی خۆيان بۆ دروستکردنی ئه
 دەبێته ھۆی  وروپی که ی ئه  هڵگ دەزانن بۆ دابرينی مێينه له کۆمه

  .  نه يه� مه کردنی ھه شه گه
  

 )..ھتد..کار، خوێندن، وەرزشکردن(نه  #يه مه گۆڕانی ھه •
  

ردەم ئافرەتی کورد له   به  لهنه �يه مه وە ھه سکردنه رته دان و به بوار نه
ريدا  نابه  له ژيانی ڕەوندی و پهە کورد ی ی دەستی نێرينهدا، ئامێر تاراوگه

. وتوی دەکات کهو پاشتيس  دەکات  ی کورد قه ێينهکردنی م شه سنووری گه
، له خوێندن بێت مێکيان نه ، کهوە م لێکۆڵينه ئهناو ی  و ئافرەتانه زۆر له

و زانياری و  ن ئه شيان که خاوەن بڕوانامه وانه ت ئه نانه وتوون و ته کهپاش
 له ، کوردستان به دەستيان ھێناوە لهوە که  کردوەته يان نۆژەن نه زانسته

گسدان، (وەردەگرنو کارانه  ری لێشواندن و ئه ن که سهيرانێکدا دەژي قه
چاوی ئافرەتی فارس و  که له) تی پيرەکان، دوکانداری،ھتد نگا، خزمه دايه

ر  به له. کاندان شی نزمی پۆسته  و له به مه يان که کان موچه وروپييه ئه
و کچ  ی ئه کان، زۆربه  رێکخراوييه شداری چا�کيه و  بهکردن  نهوەرزش 

مان کاتيشدا خودی پياو و کوڕەکان  ھه مه، له يان که ون و جوڵه ڵه ه ق و ژنانه
 و شو�ر  رەکانی جوانی له نته ردانی سه ند جارێک سه ی چه فته ھه
  . ن دەکهکان  وانگه له مه
  

کاندا  ندێ ژن و کچه  وە:می ھه دا و له پۆرتهام ڕ له  وەی که ئه
 کوردی خۆی د ڕەونی مێينه ک  وەيه ئهر دەکرێت،  به دەسته

ی که  ندانه و کۆت و به وەی ئه مھێنانه رھه ر بۆ به ئامێرێکی کاريگه
ندێ دايک کوڕەکانيان  ھه. وەچونی کردن و پێشه شه  گه من له ئاسته

وەرزش، (کانيان تاکوکاری خراپ وانی کچه کردووەته پاسه
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ت بۆ بازاريش ھاوڕايی  نانه ندێ دايک ته ھه. ن که نه) ھتد..له مه
فتانه  ھه) سوێد له(ندێکيشيان ن بۆ جل کڕين و ھه کانيان دەکه کچه

ی خوێندنی   ن که ئاگايان له خشته کان دەکه فۆن بۆ فێرگه له ته
 بارێکی به   کانيان به کان کچه  باوکه ندێ له  ھه.کانيان بێت کچه

) کانيان کچه( وان رشانی خۆيان دەزانن و پێيان وايه ئه قورسی سه
بۆ . ن بياپارێزن ی مێرد دەکه و کاته دەبێت تا ئهتێکن و  ئامانه

  :ی نووسی بوو که د له سوێد وا وە:می پرسيارە حمه نموونه ئه
  
نيا بچنه  کانم دوای قوتابخانه خۆيان به ته وێت کچه من نامه"

وە  ئه. ستۆی منن و دەبێ بيانپارێزم ن له ئه دەرەوە، تا مێرد دەکه
م و:ته  ی ئه ئه. رپرسارين ومان بهمو يه و ھه ريتی ئێمه داب و نه
لسه دەبن و له  کانم به م کچه که ر وانه گه ڵدێری ئيخfقی، ئه پڕە له ھه

  نانه ته. ن  لێ دەکهو و:ته شکات و سکا:م تی ئه :يه ای کۆمهدەزگ
 له بيست ساڵ. د حمه ئه." رنێت ر ئينته اچنه سهبێ پرسی من ن به

  .سوێد
کی زۆرە له  ندە ماوەيه رچه وێت که ھه و دەردەکه ئهدا )د حمه ئه(ە:میو له
کانی له سوێد  وە ڕەچاو ناکات که کچه :م ئه وروپا دەژيت، به ئه
راوێزکردنيان و   ک کاردەکات بۆ په موو شيوەيه ورەبوون و به ھه گه

ريت و  ردوو، دابونه د لێرەدا ھه حمه ئه. دا ڵگه ڵ کۆمه  گه بوونيان له ڵ نه تێکه
ھێزکردنی  ک بۆ به کدی کردوە و وەک ئايديايه ی يه  ئاوێتهئاينی

  .  دەھێنێتانکاري پياوسا�ری به
  

  وە  بيرکردنهخۆيی  ربه سه •
کی  يه ڵگه کۆمهوەی  نهوەی وە:مدەرەوەکان   ئهر به له
 ،ی کورد)پياوان و کوڕان( کورد ، ديسان نێرينه)کتيڤ کۆله(رەوزيين ھه
کچان و (خۆيی ئافرەتان ربه  قورخکردنی سهکار دەھێنن بۆ و ھێزەش به ئه

وێت که  کان دەردەکه له کۆی وە:مه. وە و رەفتاردا له بيرکردنه) ژنان
 ر و نته و سه ڵی ئه نيا بچن بازار، تێکه کان بۆيان نيه به ته کان و ژنه کچه

ت که له  نانه وەيان، ته ن که دەبێته ھۆی ھوشيارکردنه ناوەندانه بکه
ر  بچنه سه) دا حمه بروانه وە:می ئه(ن بۆيان نيه ئازاد بنوە دەب ماڵيشه

و  وێت، ئه ڵبژێرێن که خۆيان دەيانه و پارته ھه ئهبۆيان نيه رنێت،  ئينته
و:تێکی وەک  له. ی دەيخوێنن و کۆڵێژە و خوێندنه ی دەی پۆشن، ئه رگه به
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س  موو که ک بۆ ھه وە تاڕادەيه سوێد که دەرگاکانی خۆ نۆەژەنکردنه
ر زۆری کچانی ڕەوندی کورد، له  ی ھه  و خوێندنی زۆربه ، پيشه کراوەيه

راورد  به  به. ڕنکات ھتد تێپه..وە لۆن، چێشتکردن، پاککردنه سایکان پيشه
نی تر، زۆر له کا وە ته ڕەوندی نه دا له ئێرانی وڵ ئافرەتانی ھاوشانيان گه له

  و ژن و کچه وتنی ئه رکه سهتی باسی  ی خۆيه لێرەدا جێگه. وەن پاشه
ت   خزمه ومانی سوێدەوە ڕله ش بکرێت که توانيوايانه بچنه ناو په کوردانه
مسا و  ڵمانياو نه و�تانی دی وەک ئه  :م له به. ن کانی ژنان بکه به کێشه

 ر رامبه و و:تانه به ری ئه تی جوداگه ر سياسه ک له به �يه رەنسا، له فه
پياوی رەوندی کورد، ر  تروە له بهک  �يه بێگانه به گشتی، له

 ئۆرگانه ينن و له نێوو ڕۆڵه بب وانيوە ئهيانت نه) ژنان و کچان(ئافرەتان
ندێ  ھهوەی وە:می  ێژينهتوێژ  له. ن کاربکهو دا  ڵگه کانی کۆمه گرنگه

ندێ له ئافرەتانی رەوەند، له  وێت، که ھه وە دەردەکه وە:مدەرەوەکان، ئه له
و  وەی ئه مان بيرکردنه وەيان ھه وە پاسيف و سيست کراون و بيرکردنه ماڵه

وتنی  ت ئازادی و پێشکه نانه ندێکيان ته ھه. ونيه که له کوردستان بو سا:نه
وە  وە و گفتوگۆکانی نێويان له خۆيان له بڕی پارە و ئاڵتون دەدۆزنه

ناسينی خود وەک    ر نه خۆيی کاردەکاته سه ربه بوونی سه   نه. ڕناکات تێپه
. تی يه کانی دی ھه وەک مرۆڤه  ی که و مافانه بوون به مرۆڤ و ئاشنا نه

به ھۆی باوکسا�ری، ئاين و ) کچان و ژنان(نی ئافرەتانگيرۆدەبوو
تی و ترسی  �يه ی کۆمه ر دی وەک له دەستدانی ناسنامه ريت و فاکته دابونه

دا، ھۆکارێک و  کی بێگانه يه ڵگه وە له کۆمه بوون و توانه موتوربه
نگاوانه  و ھه وە له ز دەبێته ھاندەرێک دييه که ئافرەتی کورد زۆرجار پاشگه

ڵێکی پياوەکان ڕۆ. خۆيی خود بينێت ربه رە و ئازاد و سه وێت به ه دەيهک
کان و   ژن کچهوە و بێ ئومێدکردنی ساردکردنهيه له  با:يان ھه

وە له پۆشينی  وتنه کردن و دورکه له بچوکترين نموونه مه. کانيان خوشکه
م ڕاپۆرته    ی ناو ئه و ئافرەتانه ندێ له بۆچونی ھه ی که به رگانه و جل و به ئه

  . شکاندن و ئابڕوبردندەبنه ھۆی 
ی �  نه �يه مه ستی ھه کردەوە، گيانی وابه خۆ بيری نه ربه که مرۆڤێک سه

. سانی دی دەبێت دروست دەبێت و پاشکۆی بۆچون و ئايديای که
بێ داھێنان سی پاشکۆ  چونکه که. که لێرەوە دەست پێ دەکات ترسييه مه

ی  و خا:نه  ئهکان و  ، چونکه راستيه  م دەبێت هی ھوشياری کتدەبێت و ئاس
 هسته دەبێت مرۆڤی وابه. که بۆخۆی ژيانی خۆی چارەنووسازن نابينێت

. دەھێنێت ی بهدی وانه کانی ئه سانی تر و ئامانجه ئامێريکی دەستی که
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 پياوان و کۆڕانی ڕەوندی ن ه�ي لهکانيش، که ئازادييان  وە:می ئافرەته له
نگ دەتوانن  خۆييان له دەستداوە به ئاسته ربه وە، سه کراوەتهسک  کورد ته

ت  نانه ته. بنێننگاو  ی کورد ھه وەی نێرينه له  دەروەی ئايديا و بيرکردنه
وە ناتوانن له  وتيشه ڵسو که رگ و ھه ی جل و به له سه دا له مهوەک ئاماژەم پێ

. ر دەربچنکتيڤی کوردی پياوسا� می کۆله �تی پياوەکان و سته سه ده
رياندا،  سه ريت و ئاينی ئيسfم زاڵه به �تی پياو و دابونه وەی دەسه ڕەنگدانه

  . وە ڕاوەته  به زيانيان گهوێ دەچێت   که
  

  نجام دەرئه
  
ندێ کچ و  ی کوردی ڕەوەند، ھه کردنی مێينه شه وەی بواری گه سکردنه ته

. ندوە ی تێدا چهسێتی �واز کردووەو گيانی ڕاڕايی و دوڕي ژنی تووشی که
ن و  که کان بۆ ڕزگاربوون له داوی باوک و براکان، دۆر دە ندێ له کچه ھه
  . ن  جۆريکی دی خۆيان ئازاد دەکه به
  
 ،م جۆرە دەربارەی سێکس ڕەتی له سوێد به کی بنه يه ری فێرگه رێوبه به

  :ند کوڕ و کچێکی کوردی ڕەوندی بۆکردم باسی چه
  
ير  وە سه ميشه به چاوێکی نزمه ە کوردەکان ھه کورندێ له  ھهوە  داخه به

:م ئارەزووی  ندێکيان لێرە له دايک بوو، به ندە ھه رچه ن، ھه  دەکه مێينه
ر  سه ند جاريک له چه. وە موو ئارەزوويێکه سێکسيان خستووەته پێش ھه

ر کچان سزامان داون و باوکو و دايکيشيان  رامبه رين بهيڕەفتاری ناش
که دێته ن گوێ نادەن   کوڕەکان چی بکه،ندێکيان ھه. ن هھاوکاريمان ناک

ی  ت خشته نانه ر نادەن و داوی ته ر دەرکی فێرگه به ان بهکاني باسی کچه
کانيان  ی و ڕۆژانه وانه ن که تاکو بزانن که مان لێ دەکه ی رۆژانه وانه
  .چين

  
دم که وەی بۆ کر رستاری قوتابخانه باسی ئه په: کانيش ووتی دەربارەی کچه

ر  بوونی شارەزايی له سه ر ترس و نه  کوردەکان له به ندێ له کچه ھه
. خۆشی کۆم و رێخۆڵه وانه نه خۆشی بوون، له ندێ نه جووتبون، تووشی ھه

له دەن  ردەی کچێنيان له دەست نه وەی په  کوردەکان بۆ ئه ندێ له کچه ھه
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ختی  روونی سهوەش بارێکی دە ئه. ن وە کاری جووتبوون دەکه کۆم و دەمه
   ..ون بۆ دروستکردوون که له خوێندندا دوابکه

  
  :سێتی کهباری ڕوی ڕەوشت و   له
به ناوی  ،ر ێته سه يان نه بن و قسه  نه چاری کێشهووەی دو ندێ کچ  بۆ ئه ھه

 تی کوڕانی رايهە، برادوە و خوێندن کانيانه  چون بۆ �ی برادەری کچه
و شوو دەکهن ژدە ساڵيدا  نی ھه مه ته له  يان وەکانی تر دەبن و  ته نه

بێت که بۆ  ريان دروست نه سه  له و گومانه وە دوای ساڵێک تاکو ئه جيابوونه
کی زەقه و   دياردەيهوە ردەی کچێنی خۆيان له دەست دابێت، ئه هنموونه پ

ندێ جاريش  ھه. وروپا ديارە له نێو ئافرتی ڕەوندی کورددا له ڕۆژئاوای ئه
 و  روەردەی فێرگه ئازاد دەبن و په) تی کچان  تايبهبه(که ئافرەتان

ی کوردی و  ڵگه کانی کۆمه ن، له پێوەر و نۆرمه وروپی دەبه ی ئه ڵگه کۆمه
. وە نه م دەبێت، جودا له باوکو دايکيان بير دەکه تيان که :تی ئاشنايه ڕۆژھه

رينی کوردی و ئيسfمی به زيانی  ی دابونه ندێ جار شکاندنی رێچکه ھه
 ئاراوە و دەبێته دۆزی  ی کوشتنيان دێته وە و کێشه خۆيان دەشکێته

ی که بۆچونێکی  و خێزانانه تی �ی ئه رەف، به تايبه وەی شه سڕينه
و  وروپی نيه و ناتوانن ئه ی ئه ڵگه گونجاويان دەربارەی پيوەری کۆمه

ن کانيا ندێ خێزان که کچه ھه.  وەکانيان له تاراوگه ێننه نه يامه بگه په
يداکردووە،  وەو و برادەريان په ته کان جيابوونه يه يان ژنه برادەريان ھه

 ڕەوندی کورديدا نھا له نێو و ديارەدەيه ته ئه. ن جێ دەھێڵ و شارە به ناچار ئه
ی کام گرنگ نيه کچ. وەکانی ديش پێوەی دەناڵێت ته ڵکو ڕەوندی نه نيه، به

و  ێی پێناسه ڕەوشت �ی ئهپ  بهبێ ڕەوشتيه(و کارە وەی ڕەوند ئه ته نه
س ژن  و   و کهراويز دەبێت و خێزانه ئيدی په ئه. بکات)  وانه ته نه

پێی ڕاپۆرتێک دەربارەی توندو تيژی  په. ڵ گرێ نادات گه ژنخوازييان له
، ١٩٨٩رناشيۆناڵ ساڵی  نته منستی ئه که ئه(ر ئافرەتان له پاکستان رامبه به

 بۆ کاردەھێنن کان توندوتيژی به ، پياوە)پێچتی ٮروانه لينکی ھاو کردويه
گرنگ نييه . دات ی پاکستانی پێوەرەکانی خۆی له دەست نه ڵگه وەی کۆمه ئه
 نا بێت پی :م  ، بهبژينو:ت پاکستان يان دەروەی و کچانه له  ر ئه گه ئه

  .ی پاکستانيدا دژ بێت ڵگه ريت و پێوەی کۆمه ڵ داب و نه گه  که له�ر دابنێن
  

ئايا  ئاراوە  و پرسيارە دێته شدا، ئه م ڕاپۆرته کانی ئه ی وە:می ئافرەتهکۆ له 
ق مێينه له ھی  وەی کوردی ڕەوندی  و بۆچونی دەرھه ئاستی بيرکردنه
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 کوردە که  وە نێرينه يان ئهوتووترە،  کوردی باشوری کوردستان پاشکه
. انکانی ئافرەت وەی ئازادييه سکردنه ست دروست دەکات بۆ ته ربه به

لمێنێت که  وە:می وە:مدەرەوەکان دەيسهله ک  م تاڕادەيه که  يه گريمانه
نگێکه دژ به  گتيڤه و ئاسته ڵوێست و بيری پياوان ھاندەرێکی نه ھه

ی  يه، ئه و گريمانه ی ئه وەکه بۆ پشتڕاستکردنه. ی کورد وتنی مێينه پشکه
پۆست له تی له و:تی سوێد بۆ باشترين  ندێ ئافرەت، به تايبه ھه

ندێ تريش ژيان  �م بۆ ھه دەست دەھێنن، به ی سوێديدا به ڵگه نێوکۆمه
  تيس  و وەستاوە؟ قه

که که کوردی باشووری  شی دووەمی گريمانه وەی به بۆ شيکردنه
ر  به نجامه دەسته و ئه وتووتربێت، ئه کوردستان له کوردی ڕەوند پێشکه

 له شارەکانی کێک هنه له يوەی ئافرەتان بۆ نموو ر ئه به دەکرێت، که له
ی خۆيانن و وەک ئافرەتانی ڕەوند  ڵگه باشووری کوردستان له نێو کۆمه

ی  ڵگه ری کۆمه  که کاريگهەمتر وەيان � که ديارنين وپياوان ترسی ئه
مان   ھهشيان کوردن و دراوسێکانيت نانه رەوە بێت، ته سه وروپييان به ئه

روەھا چونکه  ھه. ر نيه سه ی زۆريان لهيه، گوشار ريتيان ھه ئاين و دابو نه
وێت  لێرەدا دەمه. دەژين ی کورد  ڵگه نێو پێوەرەکانی کۆمه و ئافرەتانه له ئه
سێتی خۆيی و به  ورپا ترسی له دەستدانی که  کورد له ئه وە بلێم که نێرينه ئه

له . ر چاوە تاکو له باشووری کوردستان بێت به تی ئافرەتانی زياتر له تايبه
�تی  و دەسه کی پته يه که ی کورد، وەک يه ڵگه شووری کوردستان کۆمهبا
کانی  ندامه موو ئه ڵکو ھه نھا مێينه به ک ته وتی نه ڵس و که ر ھه سه واوی به ته

  .رخی خۆيدا گرێی داون چهسوڕاندنهوەی   يه و له دا ھه ڵگه کۆمه
  
ڵێک   بوونی کۆمهم ڕاپۆرته زاستيه، کانی ئه نجامه ديارە کێکی تر له ئه يه

وەن که ئافرەتی  که ديسان ھاندەری ئه) نگی رھه ئاينی و فه(ھێزی کوردی
ی کورددا   ژێر باڵی نێرينه وت بکات و له ڵس و که کورد دەبێت چۆن ھه

  . چێت دەرنه
  

ندەناڤی  سکه تی ئافرەتانی ئه به تايبه) کچان و ژنان(خودی ئافرەتی کورديش
ی که  و کچانه ندێ له ھه. وەی خۆيان ژەنکرنهمن و پاسيڤن له نۆ مترخه که

ر  سه وەی فشاری خێزان و برا و باوکيان له بێ ئه وە به وە:ميان داوەته
و فۆرمه  :م له ن، بهشوروپا  دايک بووی ئه ندێکيان له  ھهەند رچه بێت، ھه

  .ن واو ناکه ندێکيشيان خوێندن ته ت ھه نانه تهکۆنه دەرناچن و 
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وەيه که ئافرەتی کوردی  وەيه ئه م لێکۆلێنه کانی تری ئه جامهن کێک له ئه يه

چوو،  نگی لێک نه رھه دەبنه قوربانی ناکۆکی دوو فه) ژنان و کچان(ڕەوند
سێتی جياوازدا  ئيسfمی و له نێوان دوو که/وروپی و کوردی نگی ئه رھه فه

را و کان زۆر جار چ ندێ له خێزانه ھه. وە ڕاڕان و ناتوانن خۆيان بدۆزنه
کی  ندە ماوەيه رچه وانه، ھه ن، له ڵدەکه کانيان ھه سيگناڵی جياواز بۆ کچه

وێ بووە  ندێکيان منداڵيان له  ژيانی کوردەواری دوورن، بگرە ھه زۆرە له
بێت  يان ھه کی ھوشيارانه وەيه :م ناتوانن خوێندنه ورەبووە، به و گه

ن وەک کوردستان  کانيان ناچار دەکه کچه. کانيان دەربارەی منداڵه
  .ن ڕەفتاربکه

  
) ونهئاڵتون بۆ نمو(وە ھێزی ماترياڵ  داخه ەيه که بهو نجام ئه دوا ئه

 لێرەدا .وتوو کردووە ەوندی کوردی پاشکهھاندەرێکی ترە که ئافرەتی  ڕ
پکردنی  چهيه له  ری ھه روەردەی باوکو دايک ڕۆڵێکی کاريگه ديسان په

کێک له  يه. شن  لێی بێبه کهی وتن و زانسته شکهێو پ ر ئه رامبه کانيان به کچه
 سامان ه و پێی وايهی له ئاڵتون ز  وە:مدەرەوەکان که زۆر حه کچه

ر بيست  گه ميشه پێم دەڵێن ئه دايک و باوکم ھه: "سێتيه ووتی ری که واوکه ته
و  ئه". بێت ساڵيش بخوێنێت ھێندەی ژنی بازرگانێک ناتوانی ئاڵتونت ھه

ڵکو  کردوە، به ھێزنه يان به که سێتی کچه و جۆرە که باوک و دايکه به
کانيان  ڕۆژدا کچه ن که  له پاشه  دەکهکێکی بايۆلۆژی ھاندەری ڕەمه

ی  ش له پرۆسه بهو شێوەيه. ن سێتی خۆيان پێش ماترياڵ بخه که
ی  وە به کۆيله دروستکردنی خێزاندا بۆ نموونه، وەک دايکيان، ببنه

رەکانيان خۆيان  :تی ھاوسه  ژێر دەسهتوانن له باوکسا�ری و نه
   .ن ڕزگاربکه
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  :کارھێنراون دا به م ڕاپرۆرته له ی که و وە&مانه گايدی ئه
  

ست به  مێک ھه م وکه م، وەرزشبکه بکه له م مه زدەکه من حه. "١
ڵۆکی پياوو کۆڕە کوردەکان ناوێرم  ر قسه :م له به م به بکهئازادی 

وەی کرد، پێی دەڵێين  ر کچێک يا ژنێک ئه نگاوە بنێم، ھه و ھه ئه
ير  وە سه مه وە به چاوێکی که  کوردەکانه ن خێزانه واوەو له �يه ناته

" ت پێشی دەڵێين سۆزانی نانه راوێز دەکرێت، ته دەکرێت و په
  ياڵمان ئه. ن چيمه

  
موو  له کردن که ھه دا دەچن بۆ مه و ڕۆژانه م له باوکم و براکه. "٢

نھا چوار  من دەڵێن تۆ ته �م به �ون، به زەکان تێدا تێکه رەگه
شم  که کردنه له مه. نھا ھی ژنانه يه که ته ينی بۆت ھه ممان و ھه شه

  سوێد. يران سه" وە بێت ی ئيسfميه له دەبێت به جلی مه
  
وە بۆ  رێنه رگيزنيازيان نيه بگه نده باوکودايکم ھه هرچ ھه. "٣

ڵمدا و زۆرجاريش دايکم پێم  گه :م زۆر توندن له کوردستان به
و ڕۆژەی  ميشه ئاگات له پاکيزەيی خۆت بێت تا ئه دەڵێت دەبێ ھه

" شو زۆر درواوە به ندە کاتی خۆی دايکم به رچه ھه. يت مێرد دەکه
  دانيمارک. جوانه

  
کانم  ر و کچه ک بژيم و ھاوسه وروپێيه ازيارم وەک ئهمن خو. "(٤

  وەدايه که خێزانه  له که کێشه. ن ست به بوونی خۆيان بکه ھه
ت  نانه ن و ته کوردەکان وەک ڕادار چاودێری جموجوڵمان دەکه

من . وە کارەساته ئه. وە کانمان دەدۆزنه رگه ش له جل و به ڵه ھه
  ی که له رگه و جل و به ندێ له ھه..م که له سوێد دەژيم ست ناکه ھه

ڵمانيا  ی پياوە کوردەکان ناتوانم له ئه ر تانه سلێمانی کڕيوومه له به
نيا  يه  که ئافرەتی کورد به ته ڵکو بازارێک ھه م ،  به ی بکه ر له به
نيا خۆی نيشان بدات،  ی پياوانی کور ناتوانێت به ته ر قسه له به

  ڵمانيا نازەنين باشوری ئه". حبه ر پێی دەڵێن قه کسه يه
  
نێ خۆی �ی  ئافرەتێک به ته ر گه يه ئه ندێ شوێن و بازار ھه ھه. ٥

ند جارێک  ببينرێت، ئيدی موری  ندێ پياوی کوردەوە  چه ھه
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و ئافرەته سوک  سۆزانی و ڕەوشت نزمی پێوە دەنرێت و ئه
  ريتانيا شادە، به. دەکرێت

  
ندێ  م  بۆ وەرزش و ھه سلێمانی مانگی دووجار دەچوو من له. ٦

ی  ر تانه و قسه ڵمانيا له به کردن، که ھاتمه ئه له جاريش بۆ مه
سوکارم  با که کرد نه دەغه وەم له خۆم قه پياوان و کوڕانی کورد ئه

  ڵمانيا ئه. رزە ته. وە تی ببنه نگی و سوکايه له سلێمانی تووشی نه
  

نيا بچنه  ه تهکانم دوای قوتابخانه خۆيان ب وێت کچه من نامه. "٧
وە  ئه. ستۆی منن و دەبێ بيانپارێزم ن له ئه دەرەوە، تا مێرد دەکه

م و:ته  ی ئه ئه. رپرسارين موومان به يه و ھه ريتی ئێمه داب و نه
لسه دەبن و له  کانم به م کچه که ر وانه گه ڵدێری ئيخfقی، ئه پڕە له ھه

بێ   به نانه  ته.ن و و:ته شکاتم لێ دەکه تی ئه :يه دەزگای کۆمه
  د سوێد حمه ئه." رنێت ر ئينته پرسی من ناچنه سه

  
 ندێکی ناو ناو فڕۆکه وەرگێرام و ويستم دەست  وەکو کارمه. "٨
.  کردن ڕەشه  ھه وته ر که کسه :م که باوکم زانی يه م، به کار بکه به
. ند ساڵێک دەبوو وازی له دايک ھێناوبوو ند باوکم چه رچه ھه

مان له  که شيرەته يای عه و کارە من حه وە بوو که ئه م ئهبيانوی باوک
 لندن . ژيان". کوردستان دەبات

 
خۆشی دەروونی  کچێکی برادەرم که  دوو ساڵه تووشی نه. " ٩

يه و باوکم  ردووکيان برادەريان ھه وە براکانم ھه داخه به: بوو ووتی
وەو   ماڵهوە  بۆ  قوتابخانه ش له ، بۆ ئيمهپێوە دەکات يانشانازي

:م  ند جارێک ھاتنه داوام به چه. کراوە دەغه موو دەرێکمان لێ قه ھه
.." م بوو مێرديان پێبکه بوون ڕازی نه دڵی باوکم نه وەی به ر ئه به له

  گو:ڵه دانمارک
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 :پێشووکانی  مه زانستيه رھه به
  کردنی کچان نه ته خه .1

يی و دەروونی  سته تێکدان و شێواندنی جه
  يه ڵگه نيوەی کۆمه

کردنی  شه ر گه سه ری ياری له کاريگه .2
  منداڵ

تيزی (نفال ی کورد و دۆزەخی ئه مێيينه .3
 )سوێدی. زانکۆ

تێزی زانکۆ، زمانی ( ی سوێديدا ڵگه خۆگونجاندن له کۆمه .4
 )سوێدی

 ر منداKن ری دەستدرێژی سێکسی له سه کاريگه .5
  
  

    و ناميلکهرتووک په
   ئاميزی سۆشيال سايکۆلۆژيدا له .1
  کگرتوو کانی زمانی يه يسه که .2
 يلولدا ڕەکانی شۆڕشی ئه ک له نێو #په ند شارۆيه چه .3
 ری پياوساKردا سێبه له .4

  
ڕەی  م ماڵپه ردانی ئه  سه مه زانستيانه تکايه رھه و به ندێ له بۆ بينينی ھه
  htm.3malperiaso/com.emrro://http :ن خواروە بکه
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