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شێرپەنجەی مەمك به  باوترین جۆری شێرپەنجەی 
ئافرەتان دادەنرێ���ت، وە دووەم باوترین هۆکاری 
مردنی ئافرەتانە ل���ە زۆربەی واڵتانی جیهان. لە 
هەر هەشت ئافرەتێک یەکێك تووشی شێرپەنجەی 

مەمك دەبێت لە ماوەی ژیانییدا.

س���ااڵنە زیاتر لە ی���ەك ملیۆن کەس تووش���ی 
ش���ێرپەنجەی مەمك دەبن، ڕێكخراوی تەندروستیی 
جیهان���ی، مانگی ئۆكتۆبەری بۆ ڕووبەڕووبوونەوە و 
هۆش���یاركردنەوەی ئافرەتان دەستنیشانكردوە بۆ 

خۆپاراستن لە شێرپەنجەی مەمك .
دکتۆرە کەژان پسپۆڕ لە ش���ێرپەنجەی مەمک، 
باس لەو جۆرەی ش���ێرپەنجە و هۆکار و جۆرەکانی 

دەکات.

ش����ێرپەنجەی مەم����ك چیی����ە و چ����ۆن دروس����ت 
بریتیی���ه   مه م���ك  ش���ێرپه نجه ی  دەبێت؟ 
له دابه ش���بوونی نائاس���ایی خانه كان���ی مه م���ك و 
به ش���ێوه یه كی زیاد له وه ی كۆنترۆڵ بكرێت گه شه  

دەکات.
مه مك دابه ش ده بێت به سه ر خانه  بۆری شیر یان 
لووله یی" رژێنی شیر" ئه مانه  ده وره  دراون به خانه ی 
چه وری خانه كان و بە ناڕێکوپێکی گه ش���ه  ده كه ن. 
به شێوه یه كی نایاسایی مه مك زیاتر له بۆریه كان یان 
دیواری بۆری ش���یر دروست ده بن ئه وانیش  یه كێكن 

له جۆره كانی شێرپه نجه ی مه مك کە  شیری تیدایه ، 
دروست ده بێت. 

شێرپەنجەی مەمك ده كرێت له پیاواندا رووبدات؟ 
بەڵێ له پیاوانیش رووده دات بەاڵم له چاو ئافره تان 
رێژەکە زۆر كه متره  و پیاوان بەرێژەی لە١%  تووشی 

شێرپه نجه ی مه مك دەبن.

نیشانەکانی توشبوون بە شێرپەنجەی مەمك 
چین؟

ئه و نیشانانەی له  ئافره تان و پیاوانیش رووده دات 
بریتییه  لە " گۆرینی شێوه  و قه باره ی مه مك" یان 
لە یه ك مه مك  یان ل���ە هه ردوو مه مك. جاری وایە  
یه كێك له مه مكه كان تووشی گرێ ده بێت به گوێره ی 

كه سه  ده گۆرێت.
 ئاوس���انی مه م���ك کەهەندێک ج���ار قەبارەی 
مەمکێک لەوەی دیکە زیاتر ده ئاوس���ێت و ئه ستور 
ده بێت یان ئ���ازاری هه یه ، هه روه ها گرێیه كی هه یه  
له ش���وێنی ئازاره كه  شوێنەکەی س���ووره  ده بێته وه 
و خورانی هه یه . ش���ێوه ی گ���ۆی مه مك ده گۆرێت 
و ده چێت���ه وه  ن���اوه وه ، ب���ه اڵم ئه م���ه ی كه  گۆی 
مه مك ده چیته  ناوه وه  واتە کەس���ەکە شێرپه نجه ی 

تووشبووه .
 ئه گ���ه ر ئافره ت له ئاوێنه  س���ه یری خۆی بكات 
بزانێت مه مكی له مه مكێکی تری قه باره و ش���یوه ی 
گۆراوه،  ی���ان گۆی مه مك ئیلتیهاب و خوێنی هه یه  

ئەوە دەبێت بە زووترین کات س���ەردانی پزیش���کی 
پسپۆڕ بکات و پشکنین ئەنجام بدات.

ئایا هەموو گرێیەکی مەمك شێرپەنجەیە؟
نه خێرهه موو گرێیه ك له  شێرپه نجەدا بوونی نیە،  
ئافره ت دەبێت زۆر ئاگادار بێت ش���ێوازو چۆنیه تی 
هه ستكردن یان قه باره ی مه مكی، هه روه ها مانگانه 
مه مكی خۆی بپشكنێ له به رده م ئاوێنه ، هەرچەندە 
هه ندێ مه مك خۆی گرێیه  و به شێوه یه كی سروشتی 
وایه  ئه گه ر هاتوو هه س���تی كرد گرییه كی نائاسایی 
هه یه  ئه و كات ده توانێت س���ه ردانی دكتوری پسپۆر 
بكات یان به س���ۆنه ر و مه مۆگراف یان هه رشێوازێك 
له ش���ێوازه كانی تر بۆ ئه وه ی به ده ستنیشانكردنی 

نه خۆشیه كه  بزانێت  شێرپه نجه ی هه یه  یان نا.  

چۆن دەزانین كە توشی شێرپەنجەی مەمك 
بوین؟

ده بێ���ت ئاگادار بی���ن له  ته ندروس���تی خۆمان، 
هه روه ک ئاماژەمان بە نیشانه كانی کرد به شێوه یه كی 
له ناكاو گرێیه ك هه بوو گه وره  ده بێت هه ستمان كرد 
كه  شێوه ی مه مكمان گۆراوه  ده بێت زووتر  سه ردانی 
دكتوری پسپۆر بكه ین بۆئەوەی نه خۆشیه كه  زووتر 

ده ستنیشان بكرێت باشتره .
پەیدابوون���ی گ���رێ بچ���وك بێت ی���ان گەورە، 
ئه گه ر هاتوو ده س���تمان لێكرد كه  جواڵ نیش���انه ی 

ئه وه یە كه  ش���ێرپه نجه ی نیه   ئه گه ر گرییه كه  لە ژێر 
 ده س���تمان نه جواڵ ئەوا ده بێت پشكنینی بۆ بكرێت 

بۆ دڵنیابوون لەهەبوونی شێرپەنجە.

هۆكاری دروستبوونی شێرپه نجه  چیه ؟
تەم���ەن یەکێک���ە لەهۆکارەن���ی دروس���تبوونی 
ش���ێرپەنجە واتە تەمەن کاریگەری هەیە، له ته مه نی 
پەنجا س���اڵی به ره و ژوورتر ئەگەری تووش���بوون 
هەیە، ئەمە نیش���انەی ئەوە نی���ە تەمەنی خوارتر 
تووش نابن ب���ەاڵم رێژەکە لەوان کەمترە. هەروەها 
بۆماوەی���ی، س���وڕی مانگانە یەکێک���ی دیکەن لە 

هۆکارەکانی توشبوون بە شێرپەنجەی مەمک.

دکتۆرە کەژان

کار یەکێکە لە پێداویس���تییە هەرە گرنگەکانی ژیان، 
بەو پێیەی جیا لەوەی فاکتەرێکی سەرەکییە بۆ بژێوی 
و ڕاییکردن���ی گوزەران، ڕۆڵی هەیە ل���ە دیاریکردنی 
پێگەی کۆمەاڵیەتی کەسەکان و ڕەخساندنی ژیانێکی 
ش���کۆمەندانە بۆی���ان، بە پێچەوان���ەوە بێکاری وەک 
دەروازەیەکە بۆ زۆر کێش���ەی دەرونی و کۆمەاڵیەتی 
و سیاس���ی. بێ���کاری و کەم���ی دەرفەت���ی کار ل���ە 
ئێستای ژیانی کۆمەڵی مرۆڤایەتیدا کێشەیەکی هەرە 
گەورەیە لە زۆرینەی واڵتانی جیهان، کێش���ەیەک هەم 
حکومەتەکانی تووش���ی قەیران و هەمیش هاواڵتیان 
بە تایبەت گەنجانی دووچاری گرفت و دەردەس���ەری 

کردووتەوە.
ل���ە کۆمەڵگەی کوردس���تانیش بە ه���ۆی قەیرانی 
ئاب���وری و خواس���تی زیاتر بۆ کارک���ردن لە کەرتی 
حکوم���ی، ه���اوکات بوونی فەرمانبەر ب���ە ڕێژەیەکی 
زیاتر لە پێویس���ت و دەس���تنەکراوەیی حکومەت بۆ 
دامەزراندنی دەرچوان لەالیەک و کەمتر ئارەزووکردن 
ب���ۆ کارکردن لە کەرتی تایبەت لە الیەکی تر؛ بێکاری 
بووە بە کێش���ەیەکی هەرە بەرچ���او و زۆرینەی الوان 
ب���ە تایبەت���ی دەرچوانی زانکۆی گی���رۆدە کردووە و 

ئەوەش کەس���انێکی توشی کێش���ەی کۆمەاڵیەتی و 
دەرون���ی کردووەتەوە. ئەم ب���ارە کاریگەری گەورەی 
لەس���ەر هەردوو ڕەگەز ڕەنگە زیاتریش کچان داناوە، 
بەوپێیەی تا ئێس���تاش سەرەڕای گۆڕانکاری بەرچاو، 
بەاڵم دابەش���کردنی کار و چوونە مەیدانی کار بەپێی 
ڕوانینی ه���زری پیاوس���االرییە و هەندێک بوار قۆرخ 
ک���راوە بۆ پی���او و بە ڕێژەیەکی ک���ەم ئافرەتی تێدا 

دەبینرێت.
لێرەدا مەبەس���تمە تیش���ک بخەمەس���ەر پرس���ی 
یەکس���انیی جێندەری لە کێش���ەی بێکاریدا، یاخود 
ڕوانین لە بێکاری وەک کێش���ەیەک بۆ هەردوو ڕەگەز 
یان تەنها ڕەگەزی نێر، دیارە لە دێرین کاتەوە ئافرەتی 
کورد بەشدارێکی سەرەکی پەیداکردنی بژێوی خێزان 
و پرۆسەی ئابوری بووە هاوتای پیاو ڕەنگە زیاتریش، 
بەاڵم هەمیش���ە دەس���کەوت و داهات لە دەستی پیاو 
ب���ووە و هیچکاتیش کاری زۆر و زەوەندی ئافرەت لە 
نێو ماڵدا حس���ابی بۆ نەکراوە، بەڵکو وەک ئەرکێکی 
تایبەتمەن���د بە ئافرەت لێی ڕوانراوە، لە کاتێکدا ئەم 
ب���اوەڕە هیچ بنەمایەک���ی نییە جگە ل���ە ڕوانینێکی 
کولتوری پیاوساالری بۆ ڕۆڵی ئافرەت لە کۆمەڵگەدا.

هەر لەم چوارچێوەیەدا و ئەوەی زیاتری ویس���تی 
باسکردنی ئەم مژارەی الم پێویست کرد، بەکارهێنان 
و ناوزەدکردن���ی دەس���تەواژەی ژن���ی ماڵ���ە بۆ ئەو 
ئافرەتان���ەی کە لە نێو ماڵ���دان و کاریان نییە؛ ئیتر 
دەرچ���وی کۆلێژ بن یان هی���چ قۆناخێکی خوێندنیان 
نەبڕیب���ێ و تەمەنی���ان هەرچ���ەن ب���ێ، زۆر جار لە 
ئاخاوتن���ی ڕۆژان���ە یان لە فەرمانگ���ەکان و تەنانەت 
لە بەرنام���ە کۆمەاڵیەتییەکانی کەناڵەکانی ڕاگەیاندن 
گوێبیستی پرسیارێک دەبین کە ئاڕاستەی کەسەکان 
دەکرێ سەبارەت بە کار؛ ئەوا تێبینی دەکرێ کەسی 
پرسیارلێکراو ئەگەر لە ڕەگەزی مێ بێ و کاری نەبێ 
وەک ژن���ی ماڵ ناودەبرێ، بەاڵم ئەگ���ەر لە ڕەگەزی 
نێ���ر بێ ئەوا پێی ناوترێ کوڕی ماڵ یان پیاوی ماڵ، 
بەڵکو وەک بێکار دەناسرێ، کە وەک بێکاریش ناسرا 
ئیتر وەک کێش���ەیەک کە پێویس���تی بە چارەسەرە 

دەکەوێتە بەرباس و گفتوگۆ.
ژنی م���اڵ، کابانی ماڵ چەمکێکی پیاوس���االرییە 
لە زمانی میللی و تەنانەت ڕۆش���تۆتە نێو بەڵگەنامە 
فەرمییەکانی���ش و لە س���ەردەمی ڕژێم���ی بەعس لە 
پێناس���ی ب���اری کەس���یدا بەرامبەر پیش���ە بۆ ئەو 
ئافرەتانەی فەرمانبەر نەبوون دەنوس���را )ربە البیت( 
ل���ە کاتێکدا بۆ پی���او دەنوس���را)عاتل( واتە بێکار، 
ئەمەش ڕاستەوخۆ بەس���تنەوەی ئافرەتە بە کونجی 

ماڵ و لەوەش خراپتر ناساندنی کارە وەک پیشەیەک 
بۆ پیاو و بێکاریش وەک کێش���ەیەک بۆ پیاوی بێکار 

نەک ئافرەتی بێکار .
ئافرەتی کورد لەمڕۆدا هەن���گاوی گرنگی بڕیوە و 
هاتۆتە نێو گۆڕەپانی ژیان، ئەگەرچی ڕێژەکەش کەم 
بێ، بەاڵم بوارێکی ژیان نابین���ی ئافرەتی تێدانەبێ، 
ئەو شوێن و بوارانەی تا دوێنێ قۆرخ کرابوون بۆ پیاو 
ئێستا ئافرەتیش کاری تێدا دەکات. کاتی ئەوەیە ئەو 
ڕێژەیە بەرز بکەینەوە و س���ەربەخۆیی دارایی خۆمان 
بە بناخ���ەی بونیاتنانی کەس���ایەتی خۆمان بزانین، 
بێ���کاری ئافرەتان بکەین بە کێش���ەیەکی گەورە کە 
پێویستی بە پالندانان و ڕێگاچارە هەیە، کاری ناوماڵ 
ئەرکێکی هاوبەشی ئافرەت و پیاوە و تایبەت نییە بە 
ئافرەت، لەهەمانکات نرخی ئابوری بە کاری ئافرەتان 
لەنێ���و ماڵ بدرێ وەک کار حس���ابی بۆ بکرێ نەوەک 
ئەرک. لە هەمانکات ئەوەشمان لە بیر بێت، ئێمە کە 
لە ماڵین ئەوە خواس���تی خۆمانە و بەڕێوبەری ماڵین 
نەک کابانی ماڵ، کە دەخوازین کار بکەین هەموو بوار 
و کون و قوژبنێکی ژیان شوێنی ئێمەشە و دەتوانین 
تواناکانی خۆمانی تێدا بس���ەلمێنین، کە کاریش���مان 
دەس���ت نەکەوت، هەرگیز شوناسی کابانی ماڵ و ژنی 
ماڵ بە قابیلی خۆمان نازانین و پەس���ەندی ناکەین، 

بەڵکو بێکارین و بە دوای هەلی کاردا دەگەڕێین.
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کوشتنی ژنان پەڵەیەک بە 
ناوچەوانی یاساوە

بەهرە حەمەڕەش
ناش����ێ کۆمەڵگەیەک بانگەشەی دیموکراس����یەت و پێشکەوتن بکات بەاڵم تیرۆرکردنی 
ئافرەتانی تێدابێت، یاس����او دەس����ەاڵتی جێبەجێکردنیش بەهەند وەرینەگرن، چونکە 

ئەگەر بەهەند وەریبگرن ئەوا بکوژەکان دەستگیردەکرێن و سزادەدرێن.
ئەگەرچ����ی ئەنجامدانی توندوتیژی تا رادەی س����ڕینە، پەیوەن����دی بە کلتورونۆرمی 
کۆمەاڵیەتی ئەم ناوچەیەوە هەیە کە تاوانەکەی تێدا ئەنجام دەدرێت، کارکردن لەسەر 
ئەم جۆرە کلتورە پێویس����تی بەکاری چرو پ����ڕو پالنی درێژخایەن هەیە، بەاڵم ئەوەی 
ژیانی مرۆڤ����ەکان رێکدەخات، ماف بۆ خاوەن ماف وەردەگرێتەوە و تاوانباران س����زا 
دەدات دەس����ەاڵتی یاسایە. ئەگەر هەر کێش����ەیەک لەم دەسەاڵتە هەبێت ناهاوسەنگی 
لە کۆمەڵگە روودەدات تا ئاستی دروستکردنی مەترسی لەسەر ئاسایشی کۆمەاڵیەتی.
زیادەڕۆیی نییە ئەگەر بڵێم کوردس����تانی باشور، لەرووی یاساوە خاوەنی باشترین 
یاسای باری کەس����ێتییە لە رۆژهەاڵتی ناوەڕاست، کە لە ساڵی ٢٠٠٨ هەموارکرایەوەو 
تێی����دا گرنگرتری����ن مافەکانی ب����ۆ ئافرەت����ان دەس����تەبەرکرد، بەڕێوەبەرایەتییەکانی 
بەرەنگاربوون����ەوەی توندوتی����ژی دژی ئافرەتان دامەزران، گەل����ۆ وێڕای هەبوونی ئەم 
گۆڕانکارییە گرنگانە بۆچی هێش����تا ئافرەتان تیرۆردەکرێ����ت؟ بۆچی گۆڕانکارییەکان 
هەم����وو بوارەکان����ی دەزگا حکومییەکان����ی نەگرتووەتەوە، ئایا تا ئەم س����ەردەمەش 
"بەرپرس����انێک هەن ک����ە کوژرانی ژنان رایان ناچڵکێنێ؟". ئایا تا ئێس����تاش لە دامو 
دەزگاکانی جێبەجێکردن پیاوانێک هەن کە پیش����ەیی و بابەتییانە کارناکەن و بەبیرو 

باوەڕ و داب و نەریتی خۆیان دەزگا حکومییەکان بەڕێوەدەبەن؟
کوردس����تان لە رووی ئەمنییەوە جێی ش����انازییە، لە ن����او جەرگەی ناوچەیەکی پڕ 
لە کێش����ە و هەبوونی جۆرەها گروپی توندڕەو، توان����راوە تا راددەیەک پارێزراوبێت و 
شەو و رۆژ هاواڵتیان هەست بەو پەڕی ئاسایش بکەن، بەاڵم بۆچی هاوکات ئافرەتان 
دەکوژرێن و بکوژ دەتوانێ لە ناو هەمان ئەم سس����تمە ئەمنییە توندوتۆڵە دەس����تگیر 

نەکرێت؟ 
توندوتیژی لە هەمووکۆمەڵگەیەک بە فۆرم و ش����ێواز و هۆکاری جیاواز هەیە، بەاڵم 
لە کۆمەڵگە پێشکەوتوو و هوشیارەکان جۆرەکانی توندوتیژی تا ئەو راددەیە گۆڕاون 
کە نەک کوش����تن نەماوە بەڵكو توندوتیژی جەستەیی نەماوەو کار لەسەر توندوتیژییە 
مەعنەوییەکان دەکرێت، چونکە ئەوان درکیان بەوەکردووە کێش����ەی ئافرەت کێش����ەی 
کۆمەڵگەیە و ئافرەت����ی دواکەوتوو کۆمەڵگەی دواکەوتوو بەرهەم دەهێنێت. ناکرێ لە 
خێزانێکدا ژن کە یەک لە کۆڵەکە سەرەکییەکانی خێزانە توندوتیژی بەرامبەر بکرێت، 
مافی بخورێت و بڵێن ئەمە خێزانێکی تەندروس����ت و ئارامە، کاتێک کۆمەڵگەیەک ژنی 
تێدا دەکوژرێت واتە گرفت لە دەس����ەاڵتی یاسا و جێبەجێکردن، پەروەردەی فەرمی و 
نافەرمی، دەسەاڵتی ئاین و کلتور هەیە. واتە حوکم�رانییەک هەیە کە تێیدا دەسەاڵتی 
کلتور و دابونەریت بەس����ەر دەسەاڵتی یاسادا بااڵدەس����تە و هێشتا لە حوکمڕانییەکی 
دیوەخانییەوە نەبووەتە حوکمڕانییەکی دامودەزگایی و مەدەنی، هێشتا کەسانی شیاو 
لە شوێنی شیاو نین لەو دام و دەزگایانەی کە پەیوەستن بە کێشەکۆمەاڵیەتییەکانەوە. 
راستە ئەولەویەتی کێشەکان بە پێی بارودۆخ و قۆناخەکان گۆڕانکاری بەسەردادێت، 
بەاڵم ناش����کرێت تۆمەتباری کوش����تی دووکچ دوای مانگێک لە ئەنجامدانی ئەم تاوانە 
دەس����تگیرنەکرێت کە بەپێی لێدوانەکانی پۆلیس����ی س����لێمانی باوکی����ان تۆمەتباری 
کوش����تنییانەو تا ئێستاش دەس����تگیرنەکراوە. ئایا دام و دەزگا ئەمنییەکانی سلێمانی 
هەس����ت بە هەبوونی خەلەلێک ناکەن لە وەها حاڵەتێکدا؟!! دەشزانن کاتێک بکوژانی 
ژنان دەس����تگیرنەکرێن و سزا نەدرێن ئەوا رێ خۆشکاری ئەنجامدانی تاوانی تر دەبێت 
بە تایبەت لە کۆمەڵگەیەکی نەریتی و ناوچەیەک کە هێش����تا داب و نەریتی زاڵ تێیدا 

حوکم دەکات. 
هیچ شارێک پێشکەوتوو هیچ کۆمەڵگەیە ئارام و هیچ حوکمڕانییەک مەدەنی نابێت، 
تا کوش����تنی ئافرەتانی تێدا بەردەوام بێت، هیچ خێزانێک هوشیار نابێت تا ژن تێیدا 
هوشیار و کارامە نەبێت، هیچ یاسایەک سەروەر نابێت کاتێک بکوژانی ژنان لە سایەیدا 
حەشاربدرێن. توندوتیژی بەرامبەر بە ژنان یەک لەو نەنگییانەیە کە تا ئێستا بەرووی 

دەسەاڵتی حوکمڕانی و کلتوری کۆمەڵی کوردییەوەیە. 
پیاوان بە قات لەبەرکردن و ئۆتۆمبیلی مۆدێل بەرز، بە پۆستی فەیسبوک وبەستنی 
ریباتی سور رۆمانسی مرۆڤ دۆست نابن، ئەوان پێویستە سەرەتا هاوسەنگی ئەرک و 

ماف لە خێزانەکانیاندا کۆمەڵگەدا بەرقەراردەبێت.

و  دەم  ه���ەر  چاخەکی بەحس ل زەحمەتیا ل 
ژیانا مرۆڤایەتیێ و رەوش���ا خراب ی���ا کۆمەلگەها کوردی 
دهێت���ە کرن ئێکس���ەر خەلکێ مە یێ ش���نگالێ و چاوانیا 
دەرباس���بوونا ژیارا وان یا سەخت و دژوار لبیرا من دهێت 
و بتایبەت ئەو قوناغێن هەس���تیار کو ئاستەنگی د کەفتنە 
پێشیا ئافرەتا شنگالی دە ژ گەلەك بواران ڤە، لەوما ئەڤرۆ 
ب فەر دبینم کورتیەکێ ژ وێ زەحمەتیێ ل بەرچاڤ بگرم 
و ئەوێ هەڤرکیا رۆژانە دایکێن مە دگەل کول و کۆڤانا دکر 
پێخەمەت سەرفەرازیا خێزانا خۆ د وێ رەوشا ئالۆز و دژوار 
دە ب کورتی بینمە زمان، ئەوژی وەك ئەرکەکی مرۆڤایەتی 
کو من ژی دن���اڤ وێ کۆمەلگەهێ دە زەحمەتیا ژیانی ب 
چاڤێن خۆ دیتی و هەر وەها وەك کەچا ش���نگالێ ئەڤرۆ د 

بوارێ مافێ ئافرەتان دە کارێ خۆ دکەم.
ه���ەر ژ دەس���تپێکا هەبوون���ا ژیانێ ل دەڤەرا ش���نگال و 
ئاکنجیبوون���ا کوردێ���ن ئی���زدی ل وێ دەڤ���ەرێ دوژمن و 
نەحەزێ���ن مللەتێ کورد ئەو دەڤەر کرنە ئارمانجا کێش���ە 
و ئاریش���ا و نەهێالیە ئارامی لێ پەی���دا بێ و خەلکێ وێ 
خۆش���یەکێ ژ ژیانا خۆ ببینن و زۆر جاران کرینە گۆرەپانا 
ملمالنێ و ش���ەرو پێکدادان لێ دروستکرینە وتەماکاری ل 
ئ���ەرد و مال و مولکێ خەلکێ وێ کرینە و رەوش���ا وان یا 
جڤاکی تێکداینە، هەموو ژی پێخەمەت دوورکرنا وان ژ ئاخ 

و وەالتێ وان بوویە. 
دڤ���ێ ناڤبەرێ دە ئافرەتا ش���نگالی ژی یا دوور نەبوویە ژ 
ڤان کاودانا و ئێش و ئازار و نە ئارامی هەر بەهرا وێ بوویە 
و رەوشا وێ هاتیە تێکدان و تۆشی نەهامەتێ بوویە و باجا 
مەزن هەر وێ دایە، بەلێ سەرەرای هندێ ژی ناچار بوەیە 
ب خۆراگ���ری تەحەموال بارگرانیا کاودانا بکەت و روبەروی 
نەخۆشیا ژیانێ بیە و بسەرفەرازی کەسایەتیا خۆ بپارێزە.

ئافرەتا شنگالــــی و دژواریا ژیانێ
دڵڤین خەلەف

 نەبوونی باخچەی ساوایان و قوتــــــــابخانەکان چ ئاستەنگێک بۆ دایکان 
دروســــــــــت دەکات؟ 

بەهۆی باڵوبونەوە و تەشەنەکردنی ڤایرۆسی کۆرۆنا لەجیهاندا، 
لەس���ەرجەم واڵتان ڕێوشوێن و ش���یوازی نوێ گیراوەتەبەر بۆ 
رێگرتن و کۆنترۆڵکردنی ئەو ڤایرۆسە. لەم نێوەندەدا پرۆسەی 
خوێندن لەهەموو شوێنێک زیاتر پێویستی بە پارێزی و چاودێری 

تەندروستی هەیە بۆ ئەوەی مندااڵن دووربن لەم ڤایرۆسە.

ئەگەر بمانەوێت کۆمەڵگەیەکی پێش���کەوتوو و تەندروستمان 
هەبێت دەبێ���ت گرنگیەکی زۆر بە پ���ەروەردەی منداڵەکانمان 
بدەین، لەئێستادا بەهۆی باڵوبونەوەی کۆرۆنا ڤایرۆسەوە دەرگای 
قوتابخانە ن و باخچەی مندااڵن داخراون، ئەمە ئەو پرسەیە کە 
لێرەدا گفتوگۆی لەسەر دەکەین و دەپرسین لەکاتێکدا قوتابی و 
من���دااڵن کە لەماڵەوەن و خوێندن بە ئەلیکترۆنیە دایک و باوک 
چۆن دەتوانن هاوسەنگی لەنێوان خوێندنی مناڵەکانیان لەگەڵ 

کاتی کارکردنی خۆیان بگونجێنن؟
ئەو دایکان���ەی فەرمانبەرن چۆن دەتوانن ئەو هاوس���ەنگیە 
بک���ەن و کاریگەری خراپی لەپەروەردە و فێرکردنی منداڵەکەی 

نەبێت؟ 
شیما ئەسعەد، دایکێکی فەرمانبەرە، لەم بارەیەوە پێیوایە؛ 
دایك کە لە هەمانکاتدا فەرمانبەر بێت بە گوێرەی توانا و کاتی 
خ���ۆی دەتوانێت ڕۆڵی مامۆس���تا ببینێ���ت و منداڵەکەی خۆی 

فێربکات و پەروەردەیەکی باشی بکات لە ماڵەوە.
ئەو ئاستەنگەکان چین دێنە پێش دایکی فەرمانبەر لە کاتی 

نەبوونی باخچەی ساوایان یاخود قوتابخانەکان؟
لە کاتی نەبوونی باخچەی س���اوایان یاخود قوتابخانە ئەرکی 
دایکی فەرمانبەر س���ەختر دەبێت، لەبەرئەوەی جگە لەئەرکی 
دەرەوەی دەبێت زیات���ر گرنگی بە فێربوونی منداڵەکەی بدات، 
هەرچەند پێش���تر ئەو کارەمان هەر دەکرد بەاڵم ئێستا هەموو 
ئەرکەکە لەسەر ش���انی دایک وباوکە بەتایبەت دایک وە ئەگەر 
فەرمانبەربێ���ت بێگومان کارەکەی قورس���ترە دەبێت لەالیەک 
ئەرکی ماڵ���ەوە جێبەجێ بکات و لەالیەک���ی دیکەوە ئاگاداری 

پرۆسەی خوێندنی منداڵەکەی بێت.
چی بکرێت بۆئەوەی کاتی منداڵ لەماڵەوە رێکبخرێت؟

لە بەرهەمان ئەگەر دایکەکە ناچاڕ دەبێت کاتی خۆی دابەش 
بکات لە سەر سێ کات ئەوانیش بو منداڵەکە کە یاری کردن لە 

گەڵ و خوێندن و پشودان.
هەبوونی هەڵبژاردەی زۆر لەماڵەوە وەک تیڤی و تەکنەلۆژیا 

چ کاریگەری لەسەر منداڵ دروست دەکات؟
گومان لەوەدا نیە کە دایك وباوک کاریگەریان هەیە لەس���ەر 
ئ���ەم بابەتە ئاس���تی خوێندەواری و رۆش���نبیر دایک و باوکی 
هۆکاری سەرەکیە بۆ بەرزکردنەوەی ئاستی زانستی مناڵەکانیان 
و دەتوان���ن زیاتر یارمەت���ی مناڵەکانیان ب���دەن لە خوێندن و 

فێرکردندا.
خاتوو ئاوات عەبدولعەزیز، س���ەبارەت بەم پرس���ە دەڵێت: 
ل���ە بەر نەبوون���ی دایەنگ���ە و باخچەی مندااڵن لە ئێس���تا دا 



9ژمارە )3348(   2020/10/5 ئافرەتان

دیموکراسی و یەکسانی 
جێندەری

ئیراد منوچر سان احمد
چەقی پرۆس���ەی دیموکراسی بریتیە لە بەش���داری سیاسی ژن لەناوکۆمەڵگەدا کە 
پش���ت بەرێژەو کارایی ئەوان دەبەس���تێت لە کایەی سیاس���ی و یەکێکە لە ئاماژە 
پێدەرە سەرەکیان لەسەرکواڵیتی کلتووری دیموکراسی لەحوکمڕانی و دەسەاڵتدا . 
لەم ڕوانگەیەوە یەکس���انی جێندەری بە هەلقواڵی دیموکراس���ی دادەنرێت چونکە 
دەتوانێت فەزایەکی گش���تی ب���ۆ ژن فەراهەم بکات بۆ گفتوگۆ لەس���ەر مافەکانی 
بەش���ەفافی و گرنگی تەواویش دەدات بە چەمکی تواناس���ازی ژن بۆ ژن بەجۆرێک 

دەستی بگات بە مافە سیاسی و مەدەنی و ئابووری و کۆمەاڵیەتییەکان .
 لەبەرئ���ەوە تواناس���ازی ئافرەت و یەکس���انی جێن���دەری دووپای���ەی گرنگن لە 
پرۆس���ەی دیموکراس���ی، وە کواڵیتی دیموکراس���یش نابێت تەنها لەرێگەی بوونی 
دامەزاروەکان���ەوە دی���اری بکرێت بەڵکو لە رێگەی مەودای بەش���داریکردنی گروپە 
کۆمەاڵیەتی جیاوازەکانە لە دامەزراوەکاندا، هەرلەبەر ئەمەش دۆزی جێندەر گرنگ 
و بەهەند وەردەگیرێت و ئامادەنەبوونی ژنیش لە کایەی سیاس���ی دەرئەنجامەکەی 
سەردەکێشێ بۆ دیموکراس���ی نێرینە"male democracy" کەتێیدا زۆرترین ڕووی 
پیاوە دەدردەکەێت لە پرۆس���ەکەدا و دادەنرێت بە دیموکراسیەکی ناتەواو. کەواتە 
بۆ  ئەوەی دیموکراس���ی ڕاس���تەقینە بێتە زەمینەی واقیع، چارەنووسی بەستراوە 
بەمافەکانی ژنەوە. وە هەر کاتێکیش باس لەپرۆس���ەی دیموکراسی دەکرێت بەبێ 
بوون���ی دامەزاراوەیەکی بەهێز و بەبێ بوونی پرنس���یپەکانی بۆ ماف و یەکس���انی 
بۆ هەموو هاونیش���تمانیەک ئەو کاتە ژن بۆ ئەوەی دەس���تی بگات بە پرۆس���ەی 
دیموکراسی دەبێت باجی زۆر گەورە بدات و لەم حاڵەتەدا ئەگەر هەیە هەر پارتێک 
کە بنەماکەی باوک س���االری بێت کاتێک دەگاتە دەس���ەاڵت لەرێگەی هەڵبژاردن و 
بەپرۆس���ەی دیموکراس���ی ئەوا  ئەگەری زۆرە ژن پەراوێز بخات و بکەوێتە بازنەی 

هاونیشتمانی پلە دوو .
لەبەرئەوە ئەگەربەش���ێوەیەکی گشتی وێنای سیاسەتمەدارەکانمان بکەین بێگومان 
زۆرێک لە وێناکردنەکانمان بۆ کاری سیاسەت ژنی تێدا نیە کە ئەمە خۆی بۆخۆی 
دوورخس���تەنەوەی بێدەنگانەی ژنە لە پرۆس���ەیەکی گرنگ کە ئەویش پرۆس���ەی 

بڕیاردانە .
 وە یەکێ���ک ل���ەو الیەنەگرنگانەی کە ڕۆڵی زیندوو و کاریگەری هەیە لەس���ەر ژن 
میدیایە،  لەگەڵ ئەوەشدا هێشتا ئافرەت نەیتوانیەوە خاوەندارێتی لە پالت فۆرمی 
میدیای تەکنەلۆژیا بکات  بۆ دەربڕینی بیر و خواس���ت و داواکاریەکانی. هەروەک 
دەبینین سەرکردایەتیکردنی سێکتەرەی میدیا  ئافرەت لە جیهاندا لە ئاستێکی زۆر 
الوازدایە دەرکەتووە تەنها  % ١ ژن  لە ڕۆژئاوا س���ەکردایەتیکردنی کۆمپانیاکانی 
میدیا و دیجیتاڵە میدیایەکان دەکات، هەر ئەمەشە وایکردووە زۆرترین ژن ئارەزووی 
کاری بێژەری بکەن و زۆر بەکەمی ژن لە بوارەکانی هەواڵسازی و کارکردن لەسەر 

ڕای گشتی جەماوەر کاردەکات .
ئەمەش وێنایەکی گش���تی دەخاتە بەردەس���تمان کە پیاو لە میدیا بااڵدەس���تە و 
بەکلتووری پیاوس���االری دەناس���رێتەوە، و پشتوانیشی  لێ دەکرێت  لە رێگەی لە 
قاڵبدان���ی جێندەری ک���ە ئەمەش بێگومان پەراوێزخس���تنی دەنگی ژنە، دواتریش 
کاریگەری هەبووە لەسەر ئەوەی چۆن وچەند جارمیدیا تایبەت بێت بەژن بۆ نمونە  
لە ڕووپێوێکدا دەرکەتووە تەنها لە %١7 لە هەواڵ و چیرۆک و سەرچاوەی زانیاری 
ل���ە جیهاندا دەربارەی ژن���ە و زۆرێک لە بابەتەکانیش جەخت دەکەنەوە لەس���ەر 

ئاهەنگێڕان و بواری وەرزش .
 وە ل���ە کلت���وورو فەرهەنگی سیاس���یدا رووماڵی میدیایی زیاتر بۆ س���ەرکەوتنی 
سیاس���ەت و شەرعەیتەکانی دەس���ەاڵتداریە، وە زۆرجاریش بۆ مامەڵەکردن لەگەڵ 
ژنانی سیاس���تەمەدار لە میدیاکانە لەبری ئەوەی ش���رۆڤە ب���ۆ ووتەکانیان بکرێت 
زیاتر پرس���یاکردنە لەس���ەر ژیانی کۆمەاڵیەتی و خێزان ی���ان چۆن دەردەکەون و 
چ���ی لەبەردەکەن. لەبەر ئەوە پێویس���تە لەگەڵ زیادبوون���ی هۆیەکانی ڕاگەیاندن 
و سۆش���یال میدیا کە هەل���ی  جۆراوجۆری بۆ ژنان ڕەخس���اندووە ژنان دەتوانن 
خاوەندارێتی لە دانانی  بلوگ و ئەکاوەنتی تایبەت بەخۆیان بکەن بۆ خس���تەڕووی 
چاالکی و دانانی کەیس���ەکان لە ئەجیندای کاری خۆیان بۆئەوەی مشتومڕی گشتی 
لەس���ەر بکرێت و  گەش���ەپێدان بۆ ناوەڕۆکی ووتار و بابەتەکانیان بکەن لەرێگەی 

پەیوەندیکردن لەگەڵ بازنەی ئینتخابی و جەماوەری بە شێوەیەکی گشتی. 

زۆر ج���ارا دیرۆکێ ژی زۆلم���ەکا مەزن 
ل ئافرەتا ش���نگالی کریە و رۆلێ وێ د 
س���ەرکەفتنا بارێ خێزانێ و پێشڤەبرنا 
ئاس���تێ پ���ەروەردا جڤاک���ی ل ن���اڤ 
کۆمەلگەه���ێ دە ونداکری���ە و ژئەگەرێ 
ڤێ چەندێ تۆش���ی دەردەسەریێ بوویە 
و نەگەهش���تیە ئارمانجی���ن خ���ۆ وەك 
ئافرەتەکا ئازا و بخۆش���یا ژیانێ ش���اد 

نەبوویە.
بێگومان هەر ل دەس���تپێکا شۆرەشێن 
بزاڤا رزگاریخوازیا گەل���ێ کورد ئافرەتا 
وەک���و  و  بووی���ە  خۆراگ���ر  ش���نگالی 
خاکێ  ژ  بەرگ���ری  نش���تیمانپەروەرەك 
کوردس���تانێ کری���ە و بووی���ە ئارمانجا 
سیاس���ەتا قرێژ ی���ا رژێمێن س���تەمکار 
ل عیراقێ و تۆش���ی زۆل���م و زۆرداریەکا 
سەخت و دژوار هاتیە، ژبەر کو داخوازا 
ئازادی���ا ژیانێ کریە کو ئ���ەو ژی مافێ 
وێ ی���ێ رەوا بوویە وەك مرۆڤەك دناڤ 

کۆمەلگەها کوردەواریێ دە، هەر وسا یا 
بەردەوام بوویە لس���ەر بیروباوەرێن خۆ 
یێن ب هێز هەتا کو ئەو هێرش���ا هۆڤانە 
ژالیێ رێکخراوا تیرۆرس���تی یا داعش ڤە 
هاییە س���ەر باژێرێ شنگالێ و ئەوان بێ 
وژدانا ئافرەتا ئیزدی ل ش���نگالێ کریە 
ئارمانجا هزروبیرێن خۆ یین پاشڤەمای و 
بهەزاران کەچ و ژنین بێگونەه� رەڤاندین 
و لبازارێ کری���ن و فرۆتن ب وان کرین، 
ئەگەر ژ ڤێ چەن���دێ ئەو بوویە ئافرەتا 
شنگالی بیروباوەرێن خۆ یێن ئۆلی وەك 
ئێزدی و نەتەوا خۆ یا کوردی د پاراستن 
ل���ەوا ه���ەر ژ وێ ئەگ���ەرێ ب هەزاران 
ئافرەتێن ئازا و سەربلند بوینە قوربانی و 
وەک دیل و ئێخسیر مانە دناڤ دەستێن 

وان یێن قرێژدە.
دیس���ان ه���ەر ژ ئەگەرێ هێرش���ێن وان 
یێن بێ وژدان ب هەزاران ئافرەت دگەل 
خیزانێن خ���ۆ دەربەدەر بوون و ژیانا ب 

زەحمەت���ی دناڤ کەمپ���ان دە هەلبژاتن 
و رەوش���ا ئاوارەبوونێ و دەردەس���ەریێ 
قەب���وول ک���رن و بیروباوەرێ���ن خۆیێن 
موکوم نەهێالن و خۆ رادەس���تی ئیرادا 

زورداریێ نەکرن.
لێ س���ەرەرایی ڤێ چەن���دێ ژی ئافرەتا 
ش���نگالی ه���ەر مایە جهێ ش���انازیێ و 
س���ەرفەرازیا گەل و مللەتێ خۆ و هیڤیا 
وێ ژی ه���ەردەم وەالتەک���ی ئ���ازاد و 
کوردستانەکا ئاڤەدانە کو چاڤێن خۆ پێ 
رۆهنبکەت و ئ���ەو رۆژە ژی یا نیزیكە و 
ئەم ب ئۆمێدین دێ لسەر دەستێ رێبەرێ 
گەلێ کورد سەرۆك بارزانی خەونا وێ و 
هەموو ئ���ازادی خوازێن مللەتێ مە هێتە 
جی و ئەو هەموو خوش���ك و دایكێن مە 
یێن ماین د دەس���تێن تیرۆرس���تێن بێ 
وژدان دە رزگاربب���ن و خەلک���ێ مە یێ 
ئاوارە ب سەربلندی ڤەگەرێتە شنگالەکا 

ئارام و ئاڤەدان.

ئافرەتا شنگالــــی و دژواریا ژیانێ

 نەبوونی باخچەی ساوایان و قوتــــــــابخانەکان چ ئاستەنگێک بۆ دایکان 
دروســــــــــت دەکات؟ 

قورس���یەكی زۆر لە سەر دایك هەیە کە لە 
هەمان کاتدا فەرمانبەر بێت. ئەو دایکانەی 
هزری  ب���ەردەوام  لەماڵەوەیە  منداڵەک���ەی 
الی منداڵەکەیەت���ی و بەم جۆرەش لەرووی 
دەرونیەوە ئاسودە نیە و لەوانەیە کاریگەری 
لەس���ەر چۆنیەتی ڕاپەڕاندنی کارەکەش���ی 
دروس���ت بکات و نەتوانێت وەک پێویس���ت 

تەرکیز بخاتە سەر ئەرکەکەی.
منداڵ تا تەمەنی دەگاتە چوار ساڵ زۆر 
گرنگە نزیکی دایك بێ���ت و لەگەڵیدا بێت، 
ئەمە هۆکاری دەروونیش���ی هەیە لەس���ەر 
گەش���ە و پێگەیاندنی ه���زری منداڵەکە و 
هەست بە ئارامی و ئاسودەیی زیاتر دەکات 
ئاش���کرایە کە هیچ کەس ناتوانێت جێگەی 
دایك ب���ۆ منداڵ بگرێت���ەوە، منداڵ کاتێك 
لەگەڵ دایکی بێت هەس���ت بە ئەمانەتی و 

بڕوایی دەکات.
لێرەدا پێش���نیارێک دەک���ەم کە پێموایە 
چارەس���ەرێکی گونجاوە بۆ دایک و مندااڵن 
ک���ە لەن���او فەرمانگەکان���دا داینگە هەبێت 
یاخود باخچەی ساوایان و دایەنگە لە نزیك 
فەرمانگ���ەکان بوونیان هەبێ���ت بۆ ئەوەی 

دایكی فەرمانبەر زوو بگاتە جێگەی کارەکەی 
بەمەش دایک زیاتر هەست بە ئاسودەیی و 
دلنیایی دەکات ل���ەوەی منداڵەکەی نزیکی 

خۆی بێت.
دای���ک لەبەرئ���ەوەی ئەرک���ی زیات���ری 

پەروەردەکردن���ی  ل���ەرووی  لەسەرش���انە 
منداڵەکان���ی بۆیە دەبێت ه���ەوڵ بدات ئەو 
ئەرکەش بگرێتە ئەس���تۆی خۆی نەهێلێت 
منداڵەک���ەی لە فێربوون دوابکەوێت، رۆژانە 
بەرنامە بۆ مداڵەکەی دابنێت کە دابەش���ی 

بکات بەس���ەر خوێن���دن و یاری���ک کردن 
و پش���وودان، هەروەه���ا بتوانێت خۆش���ی 
بەکارەکان���ی دیکەی را ب���گات و نەهێلێت 
کارەکانی رۆژانەی کەڵەکەبن بەسەریەکەوە 
پێویس���ت  وەک  نەتوانێ���ت  دوای���ی  ک���ە 

جێبەجێان بکات ئاگای لەتەندروستی خۆی 
و خێزانەک���ەی بێت بەتایبەت لەئێس���تادا 
ک���ە کۆرۆن���ا بوونی هەی���ە و هۆکارێکە بۆ 
وەس���تاندنی بەش���ێک ل���ە کاری رۆژانەی 

خەڵک.

شیما ئەسعەد

منداڵ تا تەمەنی دەگاتە 
چوار ساڵ زۆر گرنگە نزیکی 
دایك بێت و لەگەڵیدا بێت، 
ئەمە هۆکاری دەروونیشی 
هەیە لەسەر گەشە و 
پێگەیاندنی هزری منداڵەکە
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 -  لە ش����اری مەدریدی پایتەختی ئیسپانیا 
پەردە لە س����ەر بوكەڵەیەكی گ����ەورە الدرا 
كە لە ش����ێوەی ئافرەتێكی پزیش����كە و بە 
دەمامك����ەوە وەك پاڵ����ەوان دەردەكەوێت، 
ژمارەیەك����ی زۆر بووكەڵ����ەی بچووكیش لەو 
شێوەیە دروستكراون بە مەبەستی فرۆشتن، 
ئەوەش وەكو بەشێك گگلە هەوڵەكانی ئەو 
واڵتەیە ب����ۆ كۆكردنەوەی پارە بۆ دەرمان و 
فەرمانبەرانی كەرتی تەندروس����تی، هەندێك 
لە راگەیاندنەكان پێیانوایە كە سیس����تەمی 
تەندروس����تی مەدرید لە نێوان گوشارەكانی 
دووبارە باڵوبوونەوەی ڤایرۆس����ی كۆرۆنا لە 

مەترسیدایە.
- ماوەیەك����ە لە ت����ۆڕە كۆمەاڵیەتییەكان 
بە تایبەتی ت����ۆڕی كۆمەاڵیەت����ی "تویتەر" 
ژمارەیەك لە ئافرەتان����ی ئێرانی و تەنانەت 
هەندێك لە پیاوانی����ش ئەزموونی خۆیان لە 
رووبەڕووبونەوە بە توندوتیژی سێكسی یان 
پەالم����اردان دەردەبڕن و رۆژ بە رۆژ ژمارەی 
ئەو كەس����انە زیاتر دەب����ن و تەنانەت وەك 
ش����ەپۆلێكی لێهاتووە، هەندێك لەو كەسانە 
ناوی راس����تەقینەی خۆی����ان بەكارناهێنن، 
بەاڵم هەندێك كەسیش بە ناوی راستەقینەی 
خۆی����ان ئەزموون����ی " منی����ش توندوتیژیم 

بەرامبەر كراوە " دەگێڕنەوە.
- خانمە گۆرانیبێ����ژی واڵتی "باربادوس" 
دەوڵەمەندتری����ن  نازن����اوی  )ریان����ا( 
ئافرەت����ی گۆرانبی����ژی جیهان����ی وەرگرت، 
"ریانا"،گۆرانیبێ����ژ، ئەكت����ەر، دیزاین����ەر و 
خاوەن����ی براندێك����ی جیهان����ی مكیاج����ە و 
هەروەه����ا دیپلومات����كاری "باربادۆس����ە" . 
"ریانا " تاوەكو ئێس����تا 6٠ میلیۆن كۆپی لە 
ئەلبومی ئاهەنگەكانی فرۆش����تووە، گەشەی 
ئەم دوایەی سامانەكەی لە كۆمپانیا و براندە 
بە ناوبانەگەی پۆش����اك و مكیاج وەدەست 
هێن����اوە و س����ەرمایەكەی ب����ە  6٠٠میلیۆن 

دۆالری ئەمریكی دەخەملێندرێت. 
- لە واڵتی هیندستان 4 كەس بە تۆمەتی 
دەستدرێژیكردنی بە كۆمەڵ بۆ سەر كچێكی 
١9 س����ااڵن دەس����تگیر كران و كچەكەش بە 
هۆی ناجێگیربوونی باری تەندروستی گیانی 
لە دەس����تدا، ئ����ەم ك����ردوەوە نارەزایەتی و 
توورەی����ی زۆری بە دوای خۆیدا هێنا، رۆژی 
چوارش����ەمە خەڵك رژانە سەر شەقامەكانی 
ش����اری "نیودلهی"پایتەخت����ی ئ����ەو واڵتە و 
دوای دادپەروەری و سزادانی تۆمەتبارانیان 
دەكرد، ل����ەو نارەزایەتییە ژمارەیەك خەڵك 
دەس����تگیركران ك����ە دروش����مەكانیان دژی 

سەرۆكوەزیرانی ئەو واڵتەیە بوو. 
- پزیشكانی ئوسترالیا لە لێكۆڵینەوەیەكدا 
روونی دەكەنەوە كە نەخۆشی دڵ گەورەترین 
هۆكاری مردنی ئافرەتانە. ئەو نەخۆشییە لە 
ئافرەتانی س����ەرووی تەمەن 3٠ ساڵ زیاتر 
دەردەكەوێ����ت و گرنگتری����ن هۆكاری����ش بۆ 
توشبوون بەو نەخۆشییە "بێ  جوڵەییە" لەو 
لێكۆلێنەوە دەركەوتووە، كە ئەگەر ئافرەتان 
جموجۆڵی جەس����تەیی خۆیان زیاتر بكەن، 
ئەوە بە دڵنیاییەوە كاریگەری زۆری هەیە لە 

رێگریكردن لە نەخۆشییەكانی دڵ. 

لە هێلینەوە 

ئا: ئارین عەبدولخالقئا: نەسرین حەسەن 

 روبار رەشید کاکەیی یەکێکە لەو خانمە 
هونەرمەندانەی کە تازە هاتۆتە ناو بواری 
هون���ەر و دەیەوێ���ت لەرێگ���ەی هونەری 
گۆرانی وتنەوە خزمەت بە هونەری کوردی 
ب���کات، لەهەمانکاتدا هان���ی ئافرەتانیش 
دەدات زیات���ر بێنە ناو هون���ەر بۆئەوەی 
وەک ئافرەتانی جیه���ان بتوانن لەرێگەی 
هونەرەکانیەوە کلتور و شوناس���ی خۆیان 

بەجیهان بناسێنن.

تەمەن33س���اڵ،  رەش���ید  روب���ار 
ودەرچوی  کەرکووکە  لەدایکبووی شاری 
ئامادەییە. خاوەن 3منداڵە بەپاڵپشتی 
خانەوادەک���ەی بۆتە هەنەرمەند وەکو 
خۆی ئاماژەی پێ دەکات دەیەوێت 
ل���ە رێگ���ەی هون���ەرەوە پەیامی 

کاکەیەکان بگەیەنێتە جیهان.
:هه ڵبژاردنی  دەڵێ���ت  روبار 
گه یاندنی  ب���ۆ  هونه ریم  کاری 
ده نگ���ی کاکه یی بوو چونکه 
ده بینیم له  س���اڵی ٢٠٠3وه 
خه ڵکی  به رده وام���ی  ب���ه  
ئێم���ه ی کاکه یی ش���ه هید 
و برین���دار و م���اڵ وێران 
دەمەوێت  منیش  ده کرێن، 
هون���ه رەوە  لەرێگ���ەی  
کاره ساته کان بخه مه  ڕوو.

ب���ە  س���ەبارەت   
زاراوەی  هەڵبژاردن���ی 
ماچ���ۆ، روب���ار ب���ۆ دوو 
دەگەڕێنێت���ەوە  الیه ن���ی 
زاراوه ی  یه ک���ه م  الیه نی 
تایبه تی خۆمانه ، دووه م 
زیات���ر زیندووکردنه وه ی 
زاراوه که یە له  سنوره که. 
باس  رەش���ید  روبار 

لە ش���ێواز و گرنگی ئه و کارانه ی دەکات 
کە بە ئەنجامی���ان دەگەیەنێت و دەڵێت: 
کارەکانی م���ن په یامی سیاس���ین، هەتا 
ئێس���تا دوو به رهه م���م به  ڤیدی���ۆ کلیپ 
هه یه  که  یه کێکیان ژێرنووسی ئینگلیزییه  
به ن���اوی هاواری کاکه یی ئه و دیکه ش���یان 
به ناوی ناسنامه  که  ژێرنووسی عه ره بی بۆ 

ده که ین. 
روبار بە گرنگی دەزانێت ئافرەتان بێنە 
ن���او کاری هونەرییەوە و بەربەس���تەکان 
تێکبش���کینن، بۆچونی وای���ە کە ئافره ت 
ده توانێت ئه و کاره  بکات. بۆ نمونه  ئێستا 
من یه کێکم له و که سانه ی ڕێچکه م شکاند 
و کاره کانم له  س���ه ر ئاستی نێو ده وڵه تی 

ده نگدانه وه ی به دوای خۆی هێنا.
روبار رەش���ید دەڵێت بەرهەمەکانی من 
هونەرمەندەکانی  لەبەرهەم���ی  جیاوازترە 
دیکە، من ل���ه  کاری هونه ری ڕێچکه یه کی 
تایبه تی خۆم گرت���ووه  ئه ویش گه یاندنی 
په یامە، هه روه ها م���ن ده مه وێت ته نها له  
ب���واری نه ته وه یی و نیش���تمانی کاربکه م 
چونکه هه س���ت ده که م له ئێستادا بۆشایی 

هونه ری نه ته وه یی هه یه . 
هەموو کەس���ێک پێویستی بە پاڵپشتی 
و هاندان هەیە بۆئەوەی سەرکەوتوو بێت، 
روبار رەش���ید لەم بارەوە دەڵێت: ئه وه ی 
که  پاڵپشتی سه ره کیمه  له  ڕووی ماددی و 
مه عنه ویهوە  هاوسه ره که م هه ژار ڕه شید که  
به رده وام هانم ده دات کار بکه م، سوپاسی 
ده که م که  ل���ه  هه م���وو کاره کان له گه ڵم 
ده وه س���تێت. له  ڕووی ئاواز و میوزیکیش 
ه���ه ردوو هونه رمه ند ئه حم���ه د هه یاس و 

ئیبراهیم فه تاح هاوکاریم دەکەن.

د ڕوژا مە ب پێشکەفتا تەکنولوژیێ چ بوار یان 
الی���ەن نەماینە تەکنول���وژی تێدا نەبت، هەر ژ 
ژیێ زاروکینیێ تا کەسێن سال ب سەردا چووی 
مفای ژ بوارێن جودا جودا یێن تەکنولوژیێ بکار 
دئینن، چ تەلەفون بیت یان کومپیوتەر یان ژی 

ئاالڤێن وانا. 
بکار ئینانا تەکنولوژیێ کاریگەری ل گەلەك 
الیەنێن ژیان���ێ کریە ژ وانا ژیارا جڤاکی، کو د 
دەمەکی دا ئەڤروک���ە پتریا پەیوەندیا ب رێکا 
تەکنولوژی���ێ دهێت���ە کرن، ژ ب���ەری نوکە بو 
نموون���ە د بیرەوەریێ���ن وەك تازیان بو دەمێ 
سێ ڕوژان خەلك ل ماالن کوم دبوو ب مەرەما 
سەرەخوش���یێ یان س���ڤك کرنا خێزانا کەسێ 

مری. بەلێ د ڕوژا مە تایبەت پشتی بەالڤبوونا 
ڤایروسێ کورونا ئەڤ ش���ێوازە هاتنە گهوڕین 
ب���و کومبوونێن ئەلەکترونی و جڤاك نەچاڕ بوو 
ب رێ���کا پەیوەندیێن تەلەفونێ ی���ان دیدارێن 
ڤیدیویی سەرەخوش���یێ ل ئێ���ك دوو بکن یان 

جەژنان ل ئێك پیروز بکن. 
جڤاك تایبەت جڤاکێن وەك گەلێ کورد ژ بەر 
کو پەیوەندیێن وان هەر ژ کەڤندا بهێز بوون ب 
ساناهی نەبوو ئەڤ پەیوەندیە بکەڤن د قالبەك 
دی دا لەوڕا ئەڤە تاقیکرنەك بوو کو د دەمەك 
کورت دا پەیوەندیێن ڕوی ب ڕوی بهێنە گهوڕین 
ب���و ئەلەکترونی و ڕوبەرێ جڤاکی بهێتە ژ ئێك 
دویر کرن ڤێ چەندێ هەلبەت ئاستەنگێن خوە 

هەبوون بەلێ ب بورینا دەمەکێ کورت ش���ێواز 
دێ هێن���ە گهوڕین و دیارە ئ���ەڤ چەندە دێ 

جهگر بت د پاشەروژێ دا.
 ژ ب���ەری پەی���دا بوونا پەتای���ێ کورونا ژی 
زاروکێ���ن نفش���ێ ن���وی هەڤنیاس���ینەك زوی 
لگ���ەل تەکنولوژیێ کرن مف���ا ژ هەمی ئاالڤێن 
تەکنولوژی���ێ دیتن. زیان و مفایێن تەکنولوژیێ 
بابەت���ەك جودایە ژ ڤێ چەندێ بەلێ ئاس���تێ 
کەلتوریێ سەمیانێن زاروکان کاریگەریا ل سەر 
وێ چەن���دێ هەیی کو مفادار بن ژێ یان بتنێ 
زیانێ ببینن ژ بەر کو ئنترنێت شیانێن الیەنێن 
باش و خ���راب هەنە و ئەڤە کاریگەریەکا مەزن 

دئێخنە سەر دەرونیا زاروکان. 

شیما مستەفا

تەکنولوژی و جڤاك

روبار رەشید کاکەیی یەکەم ئافرەتە 
لەکەرکوک بە زاراوەی ماچۆ گۆرانی دەڵێت


