
هێلین

خەلکێ شەرەفمەندێ کوردستانێ ب گشتی و 
جڤاکا ئێزدی ب تایب����ەت ماوەیەکە،ئەم وەك 
س����کرتاریەتا ئێکەتیا ئافرەتێن کوردستانێ ل 
س����ەر بابەتێ )حەال مەحل����ۆ( کار دکەین کو 
ئێك����ە ژ کچێن مە یێن ئێزدی ل ش����نگالێ کو 
ژالیێ رێکخراوا تیرۆرستی یا داعش ڤە هاتبوو 
رەڤاندن و هەم����وو جۆرێن بێ وژدانیێ دگەلدا 
هاتییەکرن و زۆلم و زۆرداریەکا مەزن لێ بوویە 
و ژئەگ����ەرێ وێ چەندێ تۆش����ی ش����ڵەژان و 
ئالۆزییەکا دەروونی مەزن بوویە وەکو گەلەک 
ژ گرت����ی و دیلێن لژێر دەس����تێ داعش ل بن 
باندۆرا فش����ارەکا زۆر ماینە و بوویە ئەگەر کو 

هزرو بیرێن خۆ ژبیر بکەن. 

ئەڤ ک����چ ژی قوربانی����ا وێ چەندێ بوویە 
وکەفتیە ژێر باندۆرا هزر و بیرێن پاشڤەمایی و 
ئەو ترسە مایە د ناخێ وێ دا، و کارەکێ وەسا 

لێکرییە کو تەنانەت ناڤ و ناس����نامە و زمانێ 
خۆ ژ بیر بکەت .لەوما نەشیایە و ل دەستپێکا 
هاتن����ا وێ بۆ کوردس����تانێ نەهاتیە زانین کو 
کچەکا کورد ا ئێزدی و قوربانیا دەستێ داعشە 
. پاش����ان ژ ئەنجام����ا نەمانا بان����دۆرا ترس و 
هەڵسوکەوتێ مرڤدۆستانەیێ ئاسایش و ستافێ 
چاکس����ازیێ هۆش و سەربۆر و ژیانا ئازادانەیا 
وێ یا پێش����تر ڤە گەڕیا هزر و ناخێ وێ وئەم 
وەك ئێکەتیا ئافرەتێن کوردس����تانێ ب ئەرکێ 
خۆ رابوین و مە ش����یایی وێ و کەس����و کارێن 
وێ بگەهینینە ئێک و قەناعەتێ بۆ دروس����ت 
بکەین کو هیچ مەترس����یەك ل س����ەر وێ نینە 
و ئ����ەو یا ل جیهەکێ ئارام و بتایبەت پش����تی 
دیتنا کەس����و کارێن خو لەوا ئەڤرۆ یەکشەمبێ 
رێکەفتی ٢٣/٨/٢٠٢٠ ب ئامادەبوونا نوێنەرێ 
un ل کوردس����تانێ و شاندەکی ئێزیدیان کو 
پێکهاتب����وو ژ وەکیلێ میرێ و کەس����ایەتی و 

ماقویلێن دەڤەرا شنگال ونوێنەرێ لقێ شنگال 
ی����ی پارتی کچا مە )حەال مەحلۆ( رادەس����تی 

دایك و برایێن وێ هاتە کرن.
دیس����ان ئ����ەم وەک ئێکەتی����ا ئافرەتێ����ن 
کوردستانێ هەموو دەما ژبۆ خزمەتا ئافرەتێن 
کوردستانێ د ئامادەینە و هەر چی ژ دەستێن 
مە بهێتن دێ بۆ ئەوان دایك و خویشک و کچێن 
مە یێن ماینە د دەس����تێن وان تیرۆرستان دە 
کەی����ن و هاریکاری هەوڵ وماندیبوونا حکومەت 
و الیەنێ����ن پەیوەنددار بین ب����ۆ رزگاربوون و 

ڤەگەڕیانا وان بۆ ژیانەکا هێژا و شایەن. 
دیسان فەرە سوپاسیا ئاسایشا کوردستانێ 
بکەین ژبۆ ئەوان هاریکاریین دگەل مەدا کرین 
سوپاس بۆ هەر جیهەکی دەستێ هاریکایێ 
دگەل م����ەدا درێژکری و ب تایبەت لقێ١٧ یێ 

شنگال.

ئێکەتیا ئافرەتێن کوردستانێ 
٨/٢٣ / ٢٠٢٠

پێکهێن���ەری  الیەن���ی  دوو  پی���او  و  ئاف���رەت 
کۆمەڵگەی مرۆڤایەتین و پێکەوە ڕەوڕەوەی ژیان 
دەس���وڕێننەوە، ئەم دوو مرۆڤە جیاوازن لە ڕووی 
بایەلۆژییەوە، وەک یەک نین لەڕووی تایبەتمەندیی 
و خەس���ڵەتە ڕەگەزییەکان کە ناسنامەی ڕەگەزی 
مرۆڤ پێکدەهێنن، ئەمەش خواکرد و سروشتییە. 
جێندەر وەک چەمک؛ جۆری کۆمەاڵیەتی یان ئەو 
ڕۆڵەیە کە ه���ەر کۆمەڵگەیەک بەپێ���ی کەلتور و 
گەش���ەی مێژوویی و سترەکتۆرە کۆمەاڵیەتیەکەی 
بۆ هەریەکە لە ئافرەت و پیاو بە شیاوی دەزانێت. 
ئاماژەیە بۆ گش���ت ئ���ەو جیاوازییە کۆمەاڵیەتی و 
ڕامی���اری و ئابوریان���ەی کە لە نێ���وان ئافرەت و 
پیاودا هەن، ئ���ەو تایبەتمەندییانەی دەدرێنە پاڵ 
هەریەکەیان؛ بۆ نمونە تایبەتمەندییەکانی ئازایەتی 
و هێ���ز دەدرێتە پاڵ پیاو و س���ۆز و دڵنەرمی هی 
ئاف���رەت، سیاس���ەت وەک کایەیەک���ی پیاوانە و 
هەندێک پیشەی دیکە بۆ ئافرەت، دونیای دەرەوە 
وەک پانتایی���ەک بۆ ڕۆڵی پیاو و چوارچێوەی ماڵ 
بۆ ئافرەت، پیاو وەک س���ەرۆکی خێزان و ئافرەت 
وەک یارمەتیدەر و هەندێک جار پاشکۆ، بەوپێیەش 
مەبەست لە چەمکی جێندەر بۆ ئەوەیە؛ لە کاتێکدا 
جیاوازییە بایەلۆژییەکان چەسپاو و نەگۆڕن، بەاڵم 
جیاوازییە کۆمەاڵیەتیەکان مرۆڤکرد و دروستکراون، 
بۆی���ە دەکرێت دەس���کاری بکرێ���ن و بگۆڕدرێن و 
دابڕێژرێن���ەوە، بەو مانای���ەش )Gander( ڕوونتر 
دوالیزمی یەکس���انی و جیاوازی جی���ا دەکاتەوە. 

ڕوونت���ر؛ کۆمەڵگ���ە لەس���ەر بنەم���ای جیاوازی 
بایەلۆژی، جیاوازی خستۆتە نیوان ئافرەت و پیاو 
لە م���اف و دەرفەت و ئەرک و بەرپرس���یاریەتی، 
ئەم جیاوازیانە بەرهەمی بیرکردنەوە و پەیوەندیی 
و پ���ەروەردەی کۆمەاڵیەتین و هیچ ڕەوایەتییەکی 
لۆژیک���ی و مۆڕاڵ���ی و مرۆڤایەتیی���ان نییە، بۆیە 
تێڕوانینێک���ی  و  هەڵبوەش���ێنرێنەوە  پێویس���تە 
مرۆییانە و س���ترەکتۆرێکی کۆمەاڵیەتی یەکس���ان 

جێگەیان بگرێتەوە. 
لێ���رەدا لۆژی���ک پێمان دەڵیت، ئەگ���ەر هێز و 
توانس���تی جەستەیی بنەما بێت بۆ جیاوازییەکان، 
ئێم���ە لەم س���ااڵنە و پێش���تریش بینیومانە، کە 
هەرکاتێک ئافرەت ناچ���ار بووبێ یاخود دەرفەتی 
بۆ ڕەخس���ابێ، ئازایانە بەشداری ڕووبەڕووبونەوە 
چەکدارییەکان���ی کردووە و س���ەرکەوتووش بووە 
تێی���دا، ئەگەر عەق���ڵ و ژیری پێ���وەر بێ، ئەوە 
چەندین توێژینەوە دەیسەلمێنێ کە توانای زیرەکی 
و ژیری ئاف���رەت ئەگەر زیاتر نەب���ێ کەمتر نییە 
لە پیاو، یاخود س���ەرکەوتنەکانی ئافرەت لە بوارە 
جۆراوجۆرەکانی سیاسەت و بەڕێوەبردن و زانست، 
هەروەها بە ڕاهێنان جەس���تە توانای بەهێزبوون و 
پتەوبوون���ی هەیە و هەر بە دەرفەت و ڕاهێنانیش 
هۆش و زیرەکی توانای گەشەکردن و فراوانبوونی 
هەیە، یان نە جەس���تە تا س���ەر بەهێ���ز و پتەو 
دەمێنێت���ەوە و نەژی���ری و زیرەکیش نەگۆڕە و لە 
ب���اری خۆیدا دەوەس���تێت، کە ئ���ەم دوو بنەمایە 

مایەی گۆڕان بن، کەواتە هاوکێش���ەکان پێچەوانە 
دەبنەوە و بنەمایەکی لۆژیکی نییە بۆئەوەی پیاو 
بااڵدەس���ت و ساالر و ئافرەت ژێردەستە و پاشکۆ 
بێت، بەڵکو پێویستە ئەم دوو مرۆڤە یەکسان بن.  
 هەمیش���ە ج���ۆرە ناتێگەیش���تنێک یاخ���ود 
بەالڕێدابردنێ���ک ب���ۆ چەمکی یەکس���انی ئافرەت 
و پیاو دروس���تدەکرێ و هەوڵ ب���ۆ ڕەتکردنەوە و 
پەس���ەندنەکردنی دەدرێ، لێرەدا پێویستە ئاماژە 
بەوە بکەین کە ئافرەت ش���انازی بە ئافرەتبوونی 
خۆی دەکا و ناخوازێ ش���ێوەی ل���ە پیاو بچێ و 
وەک پیاو بیربکات���ەوە و ڕەفتار بکات، دەیەوێت 
وەک خۆی بژی و هەستی مێیایەتی خۆی دەربخا 
و ب���ە توانای ئافرەتانەی خۆی لە گۆڕەپانی ژیاندا 
بەشداری بکات. پێچەوانەکەشی هەر راستە، بەاڵم 
ئافرەت خوازیارە لە ئازادیدا یەکس���ان بێ و مافی 
هەبێ و دەرفەتی بۆ بڕەخسێ و بەرپرسیاریەتی لە 
ئەستۆ بگرێ هاوتای پیاو، پەیوەندی نایەکسانانە 
و دابەش���بوونی نایەکس���انانەی دەسەاڵت لەگەڵ 
پی���او لە ه���ەردوو ب���واری گش���تی و تایبەت کە 
بنەمای هەم���وو جیاکارییەکان���ە کۆتایی پێبێت، 
ئ���ەو دەرفەتەی بۆ پیاو دەڕەخس���ێت لە ژینگە و 
گەش���ەی کۆمەاڵیەتی بۆ ئەویش بڕەخسێت، هەر 
لە س���ەرەتای لەدایکبوونەوە کوڕ بۆ جۆرێک ڕۆڵ 
و پێگ���ە پەروەردە و بارنەهێنرێ���ت و ئەمیش بۆ 
جۆرێکی دیکە، ئەو مافەی بە ڕەگەزی نێر دەدرێت 
ب���ۆ چوون���ە دەرەوەی ئازادان���ە و خۆپێگەیاندن 
بە ڕەگ���ەزی ئەمی���ش بدرێت، کاروب���اری ماڵ و 
بەخێوکردن���ی منداڵ وەک بەرپرس���یاریەتی ئەمی 
ئافرەت وێنا نەکرێ و بڕیار و قس���ەی کۆتایی بۆ 

ئەوی پیاو نەبێ.
ئێم���ە نامەن���ەوێ وەک پیاو بین لە ش���ێوە و 
بیرکردنەوە و هەڵس���وکەوت، بەڵک���و خەبات بۆ 
هاودەرفەتی و یەکس���انی لەگەڵ پی���او لە فەزای 
گشتی و ڕۆڵ و بەرپرس���یاریەتی و خاوەنداریەتی 
هاوبەش لەس���ەر بنەم���ای هەماهەنگی و ڕاوێژ لە 
چوارچێوەی ماڵدا دەکەی���ن، بەوجۆرەش پێکەوە 
بە یەکسانی ڕەوڕەوەی ژیان بەڕێدەکەین و ژیاری 
مرۆڤایەتی پێکدەهێنین، بەب���ێ پێڕەوکردنی ئەم 
بنەمای���ە ژی���ان هارمۆنی خۆی لە دەس���تدەدا و 
تەرازووەکەی الس���ەنگ دەب���ێ، کۆمەڵگە بێبەش 
دەبێ لە عەقڵی نیوەی کۆمەڵگە و کێش���ەکان زۆر 
دەبن و ژیان ئاڵۆز دەبێ، بۆیە یەکسانی پێویست 

و چارەسەرە.   

جێندەر و دوالیزمی یەکسانی و جیاوازی 
 د.ڤیان سلێمان *

داخویانییا ئێکەتیا ئافرەتێن کوردستانێ...

خزمەتکرنا ئافرەتا ئێزدی ئەرکەکێ نەتەوییە

 ئافرەت شانازی بە 
ئافرەتبوونی خۆی دەکا و 
ناخوازێ شێوەی لە پیاو بچێ و 
وەک پیاو بیربکاتەوە و ڕەفتار 
بکات، دەیەوێت وەک خۆی بژی 
و هەستی مێیایەتی خۆی دەربخا 
و بە توانای ئافرەتانەی خۆی لە 
گۆڕەپانی ژیاندا بەشداری بکات
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 ڕۆڵی ئافرەت

النە محەمەد علی حافز*

چۆن لەهاوسـەرگیـــــری تێ بگەین؟ 

هاوس����ەرگیری یەکێکە لە قۆناغە گرنگەکانی هەر تاکەکەس����ێك لە ژیانیدا 
کە خالی دەس����تپێکە بۆ دروس����تکردنی خێزان و پەروەردەکردنی منداڵ و 
پەیداکردنی خزمایەتی. بۆ چۆنیەتی پێکهێنانی ژیانی هاوسەرگیری و ئەگەر 
و کۆس����پەکانی لە ڕوویی یاس����ا و کۆمەڵگەوە وەاڵمی پرس����یارەکانمان لە 

پارێزەر، توێژەری کۆمەاڵیەتی و گەنجانی هەردوو ڕەگەز وەرگرت: 

پارێزەر هێشوو هۆشیار لە وەاڵمی ئەم پرسیارانەدا دەڵێت :
جی����اوازی لە نێ����وان مارە بڕینی ئاینی و مارە بڕینی یاس����ایی لە دادگا 

چیە ؟
- لەو مەرجانەی باسکرا بۆ دوستبوونی گرێبەندی هاوسەرگیری گەر بێنە 
دی هاوسەرگیریەکە دروست دەبێت واتە مەرج نیە بۆ ودروستبوونی حەاڵڵی 
و لەڕووی ش����ەرعەوە لە نێوان هاوس����ەراندا دەبێت لە الیەن دادگاوە بێت، 
بەڵکو زیاتر لە کلتووری کۆندا پێش ئەوەی یاس����ا بیکاته مەرج کە دەبێت 
هاوس����ەرگیری لە دادگادا بکرێت بۆ دروس����تبوونی ئاس����ەوارە یاساییەکان 
و جێگی����ر بوونی نەس����ەبی منداڵ و لێکەوتە یاس����اییەکانی دیکە، زۆربەی 
هاوس����ەرگیریەکان لەالیەن مامۆس����تای ئاینیەوە ئەنجام دەدران، بەاڵم بە 
پێی یاسای باری کەسی بەرکار پێویسته لە ئێستا گرێبەندی هاوسەرگیری 
لەالیەن دادگاوە بێت وە پێچەوانەی ئەوە س����ەرپێچیکار ڕووبەڕووی س����زای 

یاسایی دەبێتەوە.

لە کاتی بوونی هاوسەرگیری دادگاکان چۆن مامەڵە دەکەن؟
- ئەو ش����ێوازەی ئێستا پەیڕەوی لێ دەکرێت لە دادگا کاتێک الیەنەکان 
دەیانەوێت هاوسەرگیری ئەنجام بدەن سەرەتا پێویسته فۆرمێکی داواکاری 
گرێبەس����تەکە پڕ بکەنەوەو پاش����ان لەالیەن دادگاوە نووس����راو ئاراستەی 
بەڕێوبەرایەتی باری کەسی دەکات بۆ زانینی باری کەسی الیەنەکان پاشان 
ئاراستەی پشکنینی پزیشکی دەکرێن گەر ئەم ڕێکارانە بە درووستی هاتنە 
دی ئەوا دادوەر پەس����ەندی گرێبەس����تەکە دەکات و ئاس����ەوارە شەرعی و 

یاساییەکانی لێ دەکەوێتەوە.

هۆکارەکانی جیابوونەوە چین ؟
- ئام����ارەکان ب����ەردەوام دەڵێن کە ڕێژەی جیا بوون����ەوە بە بەراورد بە 
ڕێژەی هاوسەگیری زیادی کردووە کە ئەمەش هۆکاری تێکچوونی شیرازەی 
کۆمەاڵیەتیە. دەتوانین بڵێین هۆکارگەلێک هەن بۆ هەڵوەشاندنەوەی خێزان 
و گرێبەندی هاوس����ەرگیری کە دەتوانین پۆلێنی بکەین بەسەر دوو کۆمەڵە 

هۆکاردا:
- هۆکارە تەقلیدییەکان: وەک زۆرێک لەشرۆڤەکارانی بواری کۆمەاڵیەتی 
ویاس����ایی ئاماژەیان بەم هۆکارانە داوە کە بریتیە لە خراپی دۆخی ئابووری 
خێزانەکان و نەبوونی بەرپرس����یاریەتی بۆ ئەس����تۆگرتنی ئەو پرۆس����ەیەو 
نەبوونی زانیاری تەواو دەربارەی الیەنی دەروونی و فیسیۆلۆجی ژن و پیاو، 
هەروەها دەستەوەردان و بوونی الیەنی سێیەم هۆکاری سەرەکیە لە ئەمڕۆدا 
ب����ۆ جیابوونەوەی خێزانەکان و نەبوونی مەنهەنجێکی خوێندن لە یەکێک لە 

قۆناغەکانی خوێندندا دەربارەی گرنگی ئەو پرۆسەیە.
- ه����ۆکاری هەنووکەی����ی : لە پ����اش کرانەوەی کۆمەڵگ����ەو زیاد بوونی 
بەکارهێنان����ی تەکنەلۆژیا بە،ش����ێوازێکی گش����تی کاریگەری کردە س����ەر 
پەیوەندی����ە کۆمەاڵیەتی����ەکان و لێکترازانی خێزان ب����ە تایبەتی ئەمەش بە 
هۆی سەرقاڵ بوونی ئەندامانی خێزان بەتۆڕە کۆمەاڵیەتییەکان و زیادبوونی 
ناپاکی هاوس����ەرگیری و تێکچوونی بەها کۆمەاڵیەتییەکان بە ش����ێوازێکی 

سلبی و کاریگەریان لەسەر کۆی ژیان و خێزان و کۆمەڵگە.

توندوتیژی دژی ئافرەت یەکێکە لە پرسە کۆمەاڵیەتیی گەورە، بێ گومان 
ئەمەش دەبێتە یەکێك لە هوکارەکانی جیابوونەوە، بەاڵم لە یاس����ادا چۆن 

مامەڵە دەکرێت ؟
- توندوتیژی دیاردەیەک����ی کۆمەاڵیەتی - جیهانییەو هیچ کۆمەڵگەیەکی 
مرۆڤایەت����ی لێی بێبەر نەب����ووە بەاڵم ڕادەی توندوتیژی و بوونی یاس����ا و 
کلتوورەکان لە کۆمەڵگەیەک����ەوە بۆ کۆمەڵگەیەکی دیکە لە گۆڕاندایە، لەم 
نێوەن����دەدا توندوتیژی بەرامبەر ئافرەتان لە کۆنەوە تا ئێس����تا بەردەوامی 
هەی����ە زەبرو زەن����گ و ئاس����ەوارەکانی ڕەگ و ڕیش����ەیان داکووتاوە بەاڵم 

خۆش����بەختانە بە کاتێک یاسای توندوتیژی خێزانی دانرا تا ڕادەیەکی باش 
لێپێچینەوەی یاسایی بەرامبەر کەسی دەستدرێژیکار ئەنجام دەدرێت پشت 
بەس����ت بە یاس����ای توندوتیژی خێزانی ژمارە ٨ ی س����اڵی ٢٠١١ کە تیایدا 
بڕیار دراوە لەسەر پێکهێنانی دادگای تایبەتمەند و کۆمەڵێک کرداری دیاری 

کردووە کە دەچنە خانەی توندوتیژیەوە:
١-  زۆر لێكردن لە هاوسەرگیری.

 ٢ -هاوسەرگیری ژن بە ژن و بە شوودانی بچووك.
٣- بەشوودان لە بری خوێن.

4-تەاڵقدانی بە زۆر.
5-بڕینی پەیوەندی خزمایەتی.

6-زۆر لێكردنی مێرد لە ژنەكەی لەسەر لەشفرۆشی و داوێن پیسی كردنە 
پیشە.

٧-خەتەنەكردنی مێینە.
٨-ناچاركردنی تاكەكانی خێزان لەس����ەر وازهێنان لە فەرمانبەریەتی یان 

كار بەبێ  ڕەزامەندی خۆیان.
9-ناچاركردن����ی منااڵن لەس����ەر كاركردن و دەرۆزە ك����ردن و وازهێنان لە 

خوێندن.
١٠-خۆكوشتن بەكاریگەری توندوتیژی خێزانی.
١١-لەبار بردن بەكاریگەری توندوتیژی خێزانی.

١٢-لێدانی تاكەكانی خێزان و منااڵن بەهەر بیانوویەك.
١٣-ڕیس����واكردن و جنێ����ودان و جنێ����ودان ب����ە كەس و كار وب����ەرەو ڕوو 
تەماشاكردنیان بەكەم و ئازاردان و پیادەكردنی گوشاری دەروونی لەسەری و 

پێشێل كردنی مافەكانی و بەزۆر سەرجێی كردنی هاوسەریەتی.
وە زیانلێکەووتو لە توندوتیژی مافی پاراستنی لە الیەن دادگاو دەزگای 
تایبەتمەندەوە پێدەدرێت و لەیاس����اکەدا سزای سەرپێچیکاری دیاری کردوو 
و هاوپێچ بە بوونی یاس����او دادگای تایبەتمەند زۆرێک لە توندوتیژیەکان کە 
بەرامب����ەر ئافرەتان ئەنجام دەدرێن مۆرکێکی ش����اراوەییان پێوە دیارە کە 
لەب����ەر کلتووری کۆمەاڵیەتی زۆرێک لە قوربانیان پەنا بۆ بێدەنگی دەبەن و 

ڕێگایی یاسایی ناگرنە بەر.
رووناك عوسمان، توێژەری کۆمەاڵیەتی دەربارەی هاوسەرگیری دەڵێت: 
هاوس����ەرگیری یەکێکە لە قۆناغە گرنگەکان لە ژیانی هەر تاکە کەسێكدا و 
هەر تاکێکیش لە ژیانیدا بە س����ێ قۆناغدا دەڕوات کە دوانیان بە بێ ئیرادە 
خۆیەتی ئەوانیش لە دایك بوون و مردنن، بەاڵم هاوس����ەرگیری بە ئیرادەی 
تاکە کەس خۆیەتی، ئەو کەسە دێتە هەڵبژاردن کە دەزانێت ئاسودە دەبێت 
لەگەڵی هەرچەندە ئەس����تەمە کەسێك هەبێت س����ەدا لە سەد گونجاو بێت 
لەگەڵ مروڤ بەاڵم ئەو کەس����ە هەیە کە نزیك بێت لە کەس����ایەتی خۆی. 
گونجاوترین تەمەن بۆ هاس����ەرگیری لەکچاندا ٢٠ تا ٢5 س����اڵە و بۆ کوڕان 
٢5 تا ٣٠ ساڵ لەبەرئەوە لەم تەمەنەدا مروڤ دەگاتە قۆناغێکی ئامادەبوو 

بۆ ژیان.
 چەندین هۆکار هەیە دەبنە ئەگەری جیابوونەوە لەنێوان هاوس����ەرەکاندا 
لەوانەش ئاشنا نەبوون بە کەسایەتی یەکتر لە قۆناغی پێش هاوسەرگیری، 
ب����اری ئابووریش یەکێکە لە هۆکارەکانی جیابوونەوە کە تایبەت ژن هاوکار 
نەبێت بۆ هاوسەرەکەی. هەروەها هەبوونی پەیوەندی خوشەویستی جگە لە 
هاوسەرەکەی هۆکارێکی ترە. تەداخولی کەسانی دیکە هۆکارێکی گەورەیە 

و دەتوانێت پرۆسەی هاوسەرگیریی بە کۆتایی بێنێت. 
گەنجانی����ش بۆچوونی خۆی����ان هەیە دەرب����ارەی گونجاوترین تەمەن بو 
پێكهێنانی ژیانی هاوسەرگیری و هەڵبژاردنی هاوسەر لە الیەن دایك و باوک 
یان خودی خۆیانەوە، یاخود گرنگی ئاستی خوێندن و کاریگەری کومەڵگە 

لەسەر هەڵبژاردنی هاوسەر.
س����اوێن خالید، قوتابی زانکۆ پێیوایە تەمەنی هاوسەرگیری بۆ کچان و 
ک����وران مەرج نیە بە پێی تەمەن بێت، بەڵکو پێگەیش����تنی عەقڵیش دەور 
دەبینێت لەم پرۆس����ەیە، بەاڵم بەپێی نوێتری����ن توێژینەوەکان تەمەنی ٢4 
س����اڵی تا تەمەنی ٣٢ س����اڵی تەمەنێکی زۆر گونجاوە بۆ هاوسەرگیری وە 
سەرکەوتوترین هاوسەرگیرییەکان لەو تەمەنانەدا بووە چونکە هەم جەستە 
و ه����ەم عەقڵ و هەم الیەنی دەروونی ل����ەو تەمەنە توانای رووبەروبونەوەی 

گۆرانکارییەکانی هەیە .
ئەگەر کەس����ێک بیەوێت داوای هاوس����ەرگیریم لێ ب����کات دەبێت بەپێی 

 لەكاتێكدا كە مرۆڤ بەرزترین و پیرۆزترین بونەوەر بێت لەم س���ەرزەمینەدا و ڕۆڵی 
س���ەرەكی ئافرەت بەرهەمهێنانی نەوەكان بێت، لەپاڵ ئەنجامدانی كاروئەركەكانی لە 
دەزگا ئیداری، سیاس���ی، كۆمەاڵیەتی،ڕێكخراوەكانی كۆمەڵگای مەدەنی و هەروەها 
لە ئاژەڵداری كێڵگەكان و هەموو بوارەكانی ژیان شانبەش���انی پیاوان. ئێستا لەگەڵ 
پێشكەوتنی شارستانیەت و ژیان و پێشكەوتنی مرۆڤ لە بوارەكانی ژیاندا نیشانەی 

بەردەوامی و فراوانكردنی ئازادی و تێگەیشتنە لە ژیان. 
دەكرێت ئەو پرسیارە بكەین ئاخۆ ئافرەتانی كورد لە نێو كام لەم ژیانەدا دەژین 
و توانیویان���ە چی بۆ خۆیان بكەن ؟ ئایا توانیومانە خۆمان وەاڵمی پرس���یارەكانی 
ژیان بدەینەوە و بەشداریەكی كارامان هەبێت لە ناوەندەكانی دەسەاڵت و بڕیاردا لە 

ناو كۆمەڵگە و خێزاندا و هەموو چەمكەكانی تری ژیان؟ 
هەر كۆمەڵگەی���ەك لە هەر قۆناغێكدا كەلتورێكی تایبەتی خۆی هەیە بە جۆرێك 
كە بەشێك لە بنەماو پرینسیپەكانی ئەو كەلتورە الی تاكەكانی كۆمەڵگە قبوڵكراوەو 
بەشێكیش���ی قبوڵكراو نیە . ئەگەر بگەڕێینەوە بۆ كۆمەڵگەی س���ەرەتایی، دەبینین 
كە ئاف���رەت كاروبارەكانی بەڕێوە بردووە و لەو قۆناغ���ەی مێژووی مرۆڤایەتیدا كە 
بە دایكس���االریی ناس���راوە، دەبینین ك���ە ئافرەت بڕیاردەر و هەڵس���وڕێنەر بووە و 
چەرخەلەی مێژووی بەرەو پێش بردووە بەتایبەتی لە دۆزینەوەو كاری كش���توكاڵدا، 
بەاڵم دواتر بەهۆی پێویستی مرۆڤ بە ڕاوشكار پیاو دەسەاڵتی لە ئافرەت وەرگرتەوە 
و ناوە ناوە ئەم دەس���ەاڵتە بە پێی پێویستی قۆناغە مێژووییەكان لە نێوان ئافرەت 
و پی���اودا ئاڵوگۆڕك���راوە، دواتر هێ���واش هێواش ڕۆڵی ئاف���رەت فەرامۆش كراوە و 

ئافرەتیش بۆخۆی نەیتوانیوە داكۆكی لە دەسەاڵتەكانی بكات . 
كەوات���ە كار و ڕۆڵ���ی ئاف���رەت لە بوژاندن���ەوەی كۆمەڵگاو ئاب���وری وواڵت هەر 
لەسەردەمی مرۆڤی نیاندەرتاڵەوە بەشێوەیەكی بەردەوام شان بەشانی پیاو خەریكی 
ڕاوكردن بووە و لە ماڵەوەش ئەركی خزمەت كردن و ڕێكخستنی ماڵ و گەورەكردنی 
منداڵی لەسەر بووە هەتا گەیشتن بەم سەردەمە بەردەوام ئافرەتان ڕۆڵیان هەبووە. 
ئافرەتی كوردیش هەمیش���ە ڕۆڵی گرنگی هەبووە لە كۆمەڵگە بەگش���تی و شۆڕشە 
یەك لەدوای یەكەكانی كوردستان بەتایبەتی و لە بزافی ڕزگاریخوازی نەتەوەی كوردا 

دوورەپەرێز نەبووە. 
ئێمەی میللەتی كورد لە ئێس���تادا لە نێو دوو چەرخی جیاوازدا دەژین، لەالیەك 
دەمانەوێت هەنگاو بنێن و پێش بكەوین،لە الیەكی تریشەوە كەلتورو عەقڵ وتێگەیشتن 
لە چەمكەكانی ژیان ناهێڵێت بەرەو دنیای ئازادی كرانەوە و شارس���تانیەت هەنگاو 
بنێ���ن. لە ڕاپەڕینی س���اڵی ١99١ ئافرەتان ڕۆلیان بینی و بەش���داری كاراو چاالك 
و بەرچاوی���ان هەبووە بەاڵم پێویس���تە ڕۆڵی ئافرەتان بەرجەس���تە بكرێت و ڕەنگ 
بداتەوە لە گش���ت بوارەكاندا، ئەمەش پێویس���ت بە هەڵوێس���ت و چارەسەركردنە 
لەشێوازی پەروەردەیی خێزانەوە دەس���ت پێدەكات تا دەگاتە پەرەوردەكردن لەناو 
گش���ت مەڵبەندەكان���ی خوێندن كە تاكەكان وا پ���ەروەردە بكرێن و گۆش بكرێن بە 
هۆش���یاریەكی دروست بەرامبەر یەكتر كە هەموان یەكس���انن لە بەرامبەر بەدەست 

هێنانی ئامانج و مافەكان . 
هەروەه���ا هەوڵدان بۆ گۆڕین���ی وێنەی ئافرەتان لە كۆمەڵگ���ە لە باڵوكردنەوەی 
ڕۆش���نبیری لەنێو تاكەكاندا، زاڵ بوون بەس���ەر ئەو دابونەریت���ەی كە لەبەهاكانی 
ئاف���رەت كەم دەكاتەوە لەڕێگای دەزگا ڕۆش���نبیریەكانی دەوڵەت وەك ڕاگەیاندن و 
پەروەردە. دابینكردنی هەندێ  بواری خزمەتگوزاری و هەلی كارو ئابوری س���ەربەخۆ 
كە یارمەتیدەربێت بۆ ئافرەتان بۆ بینینی ڕۆڵی خۆیان. ڕەخساندنی دەرفەتی وەك 
یەكی لەبەردەم ئافرەتان و پیاواندا، ئاش���نا كردنی ئافرەتان بە ئەزمونەكانی دنیای 
پێش���كەوتوو، ئەوەش بە ڕەخساندنی دەرفەتی ناردنە دەرەوە بۆ دەرەوەی وواڵت و 
نەهێشتنی ڕێگریەكانی دەبنە بەربەست لەبەردەم گەیشتنی ئافرەتان بەناوەندەكانی 
بڕیارو ئاستەكانی سەركردایەتی. پێویستە پەرلەمان بە یاسا و حكومەت بەڕێنمایی 
و ڕێكخراوەكانی كۆمەڵگای مەدەنی و ڕاگەیاندنەكان بە هۆش���یاركردنەوە پشتیوانی 
زامنی مافەكانی ئافرەتان بكەن. حزبە سیاس���یەكان بە كردنەوەی دەس���تەو هۆبەی 
تایبەت بە پرس���ەكانی ئافرەتان و پێگەیاندنیان لەبواری سیاسەتدا، لە هەمان كاتدا 
پێویس���تە ئافرەتان بەردەوام بن لە خوێندن وزانس���ت و زانیاری بەردەوام، هۆشیار 
و كار ب���ۆ خۆڕۆش���نبیركردن بكەن لە ڕێ���گای خوێندنەوە و ۆرك ش���ۆپ و خولی 

جۆراوجۆرەوە، پشتیوانی یەكتر بن لە سەرخستن و پێگەیاندن.

 *چاالکوانی بواری ئافرەتان
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    ئامارەکان بەردەوام 
دەڵێن کە ڕێژەی جیا 
بوونەوە بە بەراورد بە ڕێژەی 
هاوسەگیری زیادی کردووە کە 
ئەمەش هۆکاری تێکچوونی 
شیرازەی کۆمەاڵیەتیە
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چۆن لەهاوسـەرگیـــــری تێ بگەین؟ 

پێوەرەکانی خۆم بێت، بەاڵم رای دایک و باوکیشم 
لەوەی����ا زۆر گرنگە وەک کچێ����ک هەموو خێزانی 
خۆم����ان دەناس����ین وە دەزانی����ن چ پێوەرێکیان 
ال پەس����ندە لەو کەس����ەدا کە دەیەوێ����ت ژیانی 
هاوبەش����مان لەگەڵ دروس����ت ب����کات، وە منیش 

گرنگی بە پێوەرەکانی خۆم و خاڵە ئەساسیەکانی 
خێزانەکەش����م دەدەم ب����ەاڵم بری����اری کۆتای����ی بۆ 

هەلبژاردنی هاوسەر لەدەستی خۆمدا دەبێت.
بڕوانامە گرنگە بۆ هاوس����ەرگیری بەاڵم لە بڕوانامە 

گرنگتر ئاس����تی رۆشنبیری کەسەکەیە چونکە مەرج نیە 
ئەوەی بڕوانامەی هەبێت رۆش����نبیر بێت، گرنگە ئاس����تی 

تێگەیش����تن و ئارەزوو و بەهاکانی مرۆڤ لەیەکتر نزیک بێت 
تاوەکو بتوانیت کەمترین کێشەت بۆ دروست بێت. هەر کەسێک 

پێویس����تە بۆ رەفتاروو بەهاکان رێژەیەک دانێت واتا چی دەوێت 
لەکەس����ی بەرامبەر گەر هاتو ئامانج و بەهاکان %65 گەیشتن بەیەک 

ئەوە رێژەیەکی زۆر باشە، چونکە دەتوانن هاوسەنگی درووست بکەن یەکێک 
هەندێک لەبەهاکانی خۆی بێتە خوارەوە ئەوەی تر هەندێک لەبەهاکانی بباتە 
سەرەوە بەم شێوەیە رێژەکە دەکاتە %9٠ ئەمەش رێژەکی بەیەکەوە گونجانی 
باشە ئەو%١٠ ی کە دەمێنێتەوە دەبێتە جیاوازی تاکایەتی و دەبێت هەردوو ال 

رێز لەو جیاوازیە بگرن و یەکتر قبولبکەن بەو شێوەی کەهەن.
وەکو کچێک کە لەناو کۆمەڵگە دەژیم کاریگەری کۆمەڵگەشم لەسەر دەبێت، 
بەاڵم دواجار بەو پرەنسیپانەی کە الی خۆم گرنگە بڕیار دەدەم دەتوانین ئەو 
پرەنس����یپانەی جوانن لەکۆمەڵگە گرنگی پێبدەین ئەو پرەنس����یپانەی جێگای 

قبوڵکردن نین بۆ باری ئێستا الیەندەین.
هەروەها قوتابیەکی تری زانکۆ بە ناوی ئەحمەد صابر بەم شێوەیە بۆچونی 
خۆی دیاری دەکات: هاوسەرگیری پڕۆس����ەیەکی تەواوکارییە لە نێوان هەردوو 
رەگەز وەک کایەکی سەرەکی ژیان و بەردەوامیدان پێی وپتەوکردنی پەیوەندیە 
کۆمەاڵیەتیەکان����ە ل����ە کۆمەڵگ����ەدا. تەمەنیش وەک یەکێک ل����ە پێوەرەکان بۆ 
دیاریکردنی کاتی هاوس����ەرگیری گرنگی و تایبەتمەندی خۆی هەیە الی هەردوو 
رەگەز، بەڕای من مرۆڤ ئەو کاتە دەبێت بڕیاری هاوسەرگیری بدات کە لە هەرسێ 
الیەنی )جەستەیی،دەروونی،ئابووری(پێگەیشتبێت، چونکە هەریەکێک لەم سیانە 
پێگە وبناغەی هاوسەرگیریە و کاریگەری لەسەر تەواوی ژیانی هەردووالدا دەبێت، 
بەاڵم وەک تەمەن بە ژمارە بۆ کەس����ێکی تەندروس����ت و دەرووندروس����ت کە بۆ 
هاوس����ەرگیری ئامادە بێت بە پێی زۆربەی توێژینەوەکان لە کچاندا لەنێوان ٢٠ بۆ 
٢5 ساڵیدا، بۆ کوڕانیش لە نێوان لە ٢٢ ساڵی بۆ ٢٨ ساڵی تەمەنێکی گونجاوە. 
بە گش����تی و بەڕای خۆش����م وە بە پێی زۆر بەی الیەنەکانی تەندروستی و یاسایی 
و کۆمەاڵیەتیەوە بۆ هەردوو رەگەز لەس����ەر و بیست ساڵیەوە تەمەنێکی گونجاوە 

بۆ هاوسەرگیری.
چاکترین و باش����ترین جۆری هاوس����ەرگیری ئەو هاوس����ەرگیرییە کە بەتەواوی 
رەزامەندی هەردووالی لەس����ەربێت، بە نس����بەت خۆمەوە بەبێگوم����ان رەزامەندی 
خۆم و هەڵبژاردنی خۆم بۆ ئەو کەس����ەی کە دەمەوێت ژیانی هاوس����ەرگیری لەگەڵ 
پێکبێنم پێش هەموو بڕیار و کەس����ێکە، بەاڵم بێگومانیش رای ماڵەوەم وەردەگرم لە 
هەڵبژاردنی ئەو کەس����ەی کە خۆم هەڵی دەبژێرم، بەاڵم دوا بڕیار لەدەس����تی خۆمدا 
دەبێت چونکە هاوس����ەرگیری لە نێوان من و ئەو کەس����ەدادەبێت بۆ پڕۆسەیەکی ماوە 
درێ����ژ لەگەڵ یەکتردا، بۆیە رەزامەندی ئێم����ە پێش رەزامەندی دایک و باوکمانە، بەاڵم 
خێزانیش گرنگە و مرۆڤ کەسێکی کۆمەاڵیەتیە ناتوانێت بە تەنها بژیت وە پێویستیشی 
بە راوێژی بەردەوام هەیە لە ژیانیدا بەتایبەت کەسە بە ئەزموونەکانی ژیان وەک دایک 

و باوک.
 بڕوانامە وەک پێوەرێکی رۆشنبیری و تێگەشتنی زیاترلە ژیان گرنگە لە ژیانی 

هاوس����ەرگیریدا، بەاڵم وەک پێداویستیەکی س����ەرەکی بۆ ژیانی هاوسەرگیری 
پارچ����ە کاغەزێک ئەوەن����دە گرنگ نیە. وەک خ����ۆم گرنگی زۆر زیاتر 

بە ئاس����تی تێگەیش����تنی کەس����ەکە دەدەم و نەوەک بڕوانامەکەی 
یاخود پلەی ئەکادیمیەکەی. بەاڵم رێژە تەندروس����تەکەش وەهایە 

ئەو دوو کەس����ەی کە هاوسەرگیری دەکەن لە ڕووی ئابووری،ژینگەی 
کۆمەاڵیەتی،رۆش����نبیری، پلەی زانستی گەر هەبێت،...هتد، لە یەکتر نزیک بێت، 

چونکە تا چەند ئەم خااڵنە لە یەکترەوە نزیک بێت ژیانیان جێگیرتر و ئاسودەتردەبن.

کاریگەرییەکانی کۆڤید ١٩ 
لەسەر یەکسانی جێندەری

سروه .ج.ع. به رزنجی
گومانی تێ���دا نییە کە کۆڤید ١9 ه���ەروەک قەیرانەکانی 
تر لەمێژووی مرۆڤایەتیدا، کاریگەری کاتی و هەمیش���ەیی 
دەبێ���ت لەهەم���وو بوارەکاندا. لەس���ەرەتاوە کاریگەرییە 
نەرێنیەکانی لەس���ەر بوارەکانی تەندروستی و ئابووری و 

کۆمەاڵیەتی ئاشکرایە.
ئایا ئەو کاریگەرییانە بە یەکسانی هەردوو رەگەزی نێرو 
مێی گرتۆتەوە یان نا؟ وەاڵمی ئەم پرسیارە پێویستی بە 
توێژینەوە و لێکۆڵینەوەی زۆر هەیە. تاڕادەیەک دەتوانین 
بڵێین ئاف���رەت زەرەرمەندترە وەک لەپی���او، بۆ نموونە، 
لەڕووی تەندروس���تیەوە ئافرەت دووگیان دەبێت و کۆڤید 
١9 مەترس���یدارترە لەس���ەر باری تەندروستی جەستەیی 
و دەروون���ی. لەالیەکی تریش���ەوە زۆرب���ەی کارمەندانی 
تەندروس���تی لەجیهان���دا ئافرەت���ن، بەم���ەش لەبەرەی 

پێشەوەی جەنگن دژی ڤایرۆسی کۆرۆنا.
ل���ەڕووی ب���واری ئاب���ووری و کۆمەاڵیەتی���ەوە ڕێژەی 
کاریگەرییەکە لەس���ەر هەردوو رەگەز لەکۆمەڵگەیەکەوە 
ب���ۆ کۆمەڵگەیەکی تر بەگوێرەی پێش���کەوتن و ئاس���تی 
هۆشیاری و رۆشنبیری دەگۆڕێت. بەگشتی لەجیهاندا ئەو 
سێکتەرانەی کە کاریان رانەوەستاوە بەهۆی ئەم ڤایرۆسەوە 
جگە لەکەرتی تەندروس���تی زۆربەی کارمەندانیان پیاون، 
بۆیە ئافرەتان زیاتر توشی بێکاری بوون. لەگەڵ ئەوەشدا 
لەبەر قەدەغەکردن���ی قەرەباڵغی، ئافرەت���ان ناتوانن بۆ 
داواکردنی مافەکانیان گردبوونەوە و خۆپیش���اندان بکەن، 
تەنانەت چاالکیە ڕیکخراوەکانیش لەجیهاندا بۆ داواکردنی 
یەکسانی جێندەری سنوردارکراون کە ئەمەش کاریگەریی 

خراپی دەبێت بۆ دوارۆژی بەدیهێنانی ئەو یەکسانییە.
ئەگەر تیش���ک بخەینە س���ەر کۆمەڵگەی کوردەواری، 
دەتوانین بڵێێن یەکس���انی جێن���دەری تاڕادەیەک الوازە، 
چونکە ئافرەت لەدەرەوە ش���ان بەش���انی پیاو کاردەکات 
و لەماڵ���ەوەش ئەرکی پەروەردەکردنی منداڵ و کاروباری 
ناوماڵی لەسەرشانە. ڕاگرتنی پەیوەندییە کۆمەاڵیەتیەکان 
کاریگەریی خراپی هەبوو لەس���ەر باری دەروونی هەردوو 
رەگ���ەز بەتایبەت���ی پی���اوان ک���ە فێرنی���ن ٢4 کاتژمێر 
لەماڵەوەب���ن، ئەمەش دەبێتە ه���ۆکاری نەمانی ئارامی و 
لەئاکامدا هەندێکجار توندوتیژی دەروونی یان جەس���تەیی 
دژ ب���ە ئافرەت ئەنج���ام دەدەن. بەاڵم نابێ���ت ئەوەمان 
بیربچێت کە کەرەنتینە بۆتە هۆکاری لەیەکنزیکبوونەوەی 
ئەندامان هەندێک لە خێزانەکان بەتایبەت لەو خێزانانەی 
دای���ک کارمەندی فەرمانگەیەکی وەک تەندروس���تی بێت 
کاتێک لەس���ەر کارە باوک کاروباری ناوماڵ و پەروەردەی 
من���داڵ دەگرێتە ئەس���تۆ بەمەش جۆرێک لەیەکس���انی 
جێندەری و هاوسەنگی دروست دەبێت، هەرچەندە ئەگەر 
ڕێژەک���ە لەکۆمەڵگەیەک���ی رۆژهەاڵت���ی وەک کۆمەڵگەی 
کوردی کەم بێت، بەاڵم وەک س���ەرەتاییەک بۆ ئەو پرسە 

جێی دڵخۆشییە.
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شەیما مستەفاناسک سەعیدبەسەرپەرشتی ڕاگەیاندن و پەیوەندیەکانی یەکێتی ئافرەتانی کوردستان 
seymamustafa331@gmail.com naskasaeed80@gmail.com

-  ل����ە کۆلێ����ژی پ����ەروەردە بۆ زانس����تە 
بەس����رە  زانک����ۆی  مرۆڤایەتییەکان����ی 
ماس����تەرنامەیەک لەس����ەر ''عادیلە خانم'' 
گفتوگۆی لەسەرکرا کە لەالیەن ''نورە وادی 
محەم����ەد ش����لبی'' ەوە ئامادەکراوە. نورە 
محەمەد لەتێزی ماس����تەرەکەیدا بە وردی 
ب����اس ل����ە ڕۆڵ و کاریگەرییەکانی عادیلە 
خان����م دەکات کە چ����ۆن توانیویەتی وەک 
ئافرەتێکی کورد کارەکانی بەسەرکەوتووی 
راپەڕێنێت و لەمێژووی کورد دا ناوی وەک 

سەرکردەیەکی ئافرەت تۆمار بکرێت.

-  لەئەمری����کا بەبۆن����ەی یادی س����ەد 
ساڵەی بەدەس����تهێنانی مافی دەنگدان بۆ 
ئافرەتان، سەرۆکی ئەمریکا دۆناڵد ترەمپ 
ب����ە بڕیاڕێکی فەرمی داوای لێبوردنی لە '' 
سۆزان ئەنتۆنی'' چاالکوانی بواری مافەکانی 

ئافرەت����ان ک����رد لەبەرامبەر ئ����ەوەی کە 
لەساڵی ١٨٧٢ لە هەڵبژاردنی ئەو واڵتەدا 
دەنگدانەکەی بە نایاس����ایی هەژمارکراوە و 
رەتکراوەتەوە. جێگەی  دادگاوە  لەالی����ەن 
ئام����اژە پێکردن����ە لەس����اڵی ١9٢٠ دوای 
خەب����ات و تێکۆش����انی ئافرەتانی والیەتە 
یەکگرتووەکانی ئەمریکا مافی دەنگدان بە 
ئافرەتان دراو و لەدەس����توری ئەو واڵتەدا 

جێگیر کرا.

-  س����ەرۆک کۆم����اری تون����س، قەیس 
س����ەعید، دۆسیەی جواڵندن و هەوڵدان بۆ 
متمانە پێدان بە پرۆژە یاس����ای یەكسانی 
لەمیرات لەپەرلەمانی واڵتەکەیدا پەکخست، 
لەکاتێک����دا ک����ە چاالکوان����ان و ئافرەتانی 
تونس دەیانویس����ت لەرێگ����ەی ئەو پرۆژە 
یاساییەوە مافی یەکسانی و بەدەستهێنانی 

مافەکانیان بەرز رابگیرێت. ئەوەی جێگەی 
نیگەرانی ب����وو بۆ ئافرەتان����ی تونس، لە 
بۆنەی رۆژی نیش����تمانی ئافرەتانی تونس، 

سەرۆکی واڵتەکەیان ئەو بڕیارەی داوە.

 -  لەمێ����ژووی واڵت����ە یەکگرتووەکانی 
ئەمەریکادا و بۆیەکەمجار ئافرەتێکی ڕەش 
پێست بۆ جێگری سەرۆکی ئەمریکا، کاندید 
دەکرێ����ت. کامێ����ا هاریس����ی لەدایکبووی 
١964ئ����ەو ئافرەتەیە ک����ە دەبێتە یەکەم 
خانمی رەش پێس����تی ئەمریکی کە بۆ ئەو 
پۆس����تە لەالیەن پارت����ی دیموکراتەکانەوە 
هەڵبژێردراوە. هاریس بەڕەچەڵەک خەڵکی 
جامایکایە و خێزانێکی کۆچبەرن و لەساڵی 
٢٠١٧ ەوە ئەندام����ی ئەنجومەن����ی پیرانی 

ئەمریکایە.

دیارکرنا ڕولێن ڕەگەزی 
ژ الیێ جڤاکی ڤە

شەیما مستەفا 
ب شێوێ گشتی د ژیانا جڤاکی دا و تایبەت 
د ژیانا کاری دا ئافرەت د گروپا مەترس���یێ 
دا، ئەگەرێ س���ەرەکی یێ ڤ���ێ چەندێ ژی 
ئەو ڕولێن دی���ار کرینە د ناڤ جڤاکی دا بو 
ڕەگەزان هاتین دیار ک���رن. د ناڤ جڤاکێن 
پاش���کەفتی دا تایب���ەت ل ڕوژهەالتا ناڤین 
ئاف���رەت بارا پترین جارا دهێتە قەلەمدان ب 
چینا دووێ د س���ەرجەم بواران دا و دهێتە 
وەسف کرن ب هەبوویەکا الوازتر ژ ڕەگەزێ 

زەالم. 
دیارکرنا ڕولی هەر ژ سەردەمێ زاروکینیێ 
ژ الیێ کەس���انێن مەزن ڤ���ە )دەیك و باب( 
تایب���ەت زەالم���ی ڤ���ە و ل دویڤ���دا ژ الیێ 
ئافرەت���ێ ب خوەڤە دهێن���ە دیار کرن – ل 
ڤێرێ ئافرەت فەرمانا زەالمی بجه� دئینیت ژ 
بەر کو سیستەمێ پیاوساالری پەیرەو کریە 
– و زاروکا کچ ئەرکێن وەك پاقژکرنا مالێ، 
چێکرن���ا خوارنێ و خودانکرن���ا زاروکان پێ 
دهێنە ڕاس���پاردن و بو زاروکێ کوڕ ئەرکێن 
وەك ش���ەڕکەڕیێ و دان���ا چەکی پێ دهێنە 
راسپاردن، ئانکو هەر ژ زاروکینیێ کچ دهێتە 
وەس���ف کرن ب پا دووێ و کوڕ دهێتە دیار 
کرن بهێزترین ڕەگ���ەز بەرامبەر کچێ. ئەڤە 
ژی ژ بل���ی دیارکرنا ڕول���ێ ڕەگەزی د ناڤ 
جڤاکی دا ئەنجامێن نەرێنی یێن دەروونی ل 
دویڤدا پەیدا دب���ن و کارتێکرنێ ل هەر دوو 

ڕەگەزان دکەن. 
د ناڤ ژیانا کاری و پیشەیی دا جڤاك ب 
چاڤەکێ کێمتر ب���ەرێ خوە ددەتە ئافرەتێ 
و پتر فش���ار دکەڤیتە سەر ڕەگەزێ مێ، ژ 
بەر ک���و هەر ژ زاروکینی���ێ ڕولێ وان هاتی 
دیار ک���رن و هاتینە س���نوردار کرن ژ الیێ 
س���ەمیانان ڤە، بو نموونە دیارکرنا شێوازێ 
ج���ل و بەرگان ژ الیێ س���ەمیانان ڤە دهێتە 
دەست نیش���انکرن بو کچێ و ئەو ئازادیا بو 
کوڕی دهێتە دان بو کچێ دهێتە وەسف کرن 
ب گونەه���� و هەتکب���ەری. یان ژی ل دەمێ 
هاتن���ا قوناغا پێكئینان���ا هەڤژینیێ گەلەك 
سروش���تی یە خێزان کچەکێ بو کوڕێ خوە 
ببینیت و ئامادەنە بو دەمەك درێژ ش���یانێن 
خوە بو ڤێ مەبەس���تێ ب مەزێخت بەلێ ل 
دەمێ دیتنا هەڤژینەکی بو کچا خوە ب ئێك 

جاری بەروڤاژی ڤێ چەندێ دکەت. 

 لەهێلینەوە
پەری نەجم

س����ه ره ڕای هەبوونی گرفت و ئاستەنگ 
ئافرەت����ان  کارکردن����ی  لەب����ەردەم 
ل����ەدەرەوەی ماڵدا، دەبینی����ن ئافرەتان 
بەدەر لە ڕاپەڕاندن����ی کارەکانی ماڵەوە 
و پ����ه روه رده کردنی منداڵ، هەوڵیانداوە 
و  ژی����ان  بژێ����وی  په یداکردن����ی  ب����ۆ 
ده س����ته به رکردنی ئابورییه کی سه ربه خۆ 
بەهاوشانی پیاوان به شداربن له  کارکردن 
له  که رتی گشتی و تایبه تدا، دەیانەوێت 
لەرێگەی کارکردنەوە هێزو توانای خۆیان 
بخەنەگەڕ و بەش����ێک بن لە پێشخستنی 

ئابووری کۆمەڵگەکەیاندا.

ئ����ەو ئافرەتانەی بوێرانە دەس����تیان 
کردوە بە کاری سەربەخۆی خۆیان، رۆژ 
بەرۆژ لەناو کۆمەڵگ����ەی کوردی بەرەو 
زیادبوون دەچێت '' ئاواز عەلی مزوری'' 
دانیش����تووی شاری س����ۆرانە و خاوەنی 
س����ەنتەرێکی تایبەت ب����ە جوانکاری و 

جلوبەرگی بووکە.

ئ����اواز عەل����ی لەب����ارەی کارەکەیەوە 
دەڵێت: زۆر دەمێک بوو حەزم لەکارێک 
دەکرد کە خۆم خاوەنی بم و بتوانم بەپێی 
توانای خۆم بەڕێوەی بەرم، هەرچەند بۆ 
ئەم کارە پێش����تر پانم نەبووە چونکە 
بەشێوەیەک بوو کە لەرێگەی هاورێیەکی 
برایەکەم����ەوە پێش����نیاری کارێکی لەو 
ج����ۆرەی ب����ۆ براک����ەم کردب����وو بەاڵم 
لەبەرئ����ەوەی براکەم ئارەزووی لەس����ەر 
ئەو کارە نەبوو، داوای کرد من ئەنجامی 
بدەم، منیش بەخۆش����حاڵیەوە پەسەندم 

کرد و دەستم بەکارکردن کرد.
 ''پاڵپشتیکردن هۆکاری سەرکەوتنمە''
ئاواز دەڵێ����ت: ئەندامانی خێزانەکەم 
بەتایبەت براکەم زۆر پاڵپش����تیم دەکەن 
وهاوکارم����ن بۆ بەردەوامبوونم لەس����ەر 
هاوپیشەکانم  بەداخەوە  بەاڵم  کارەکەم، 
بەجۆرێ����ک مامەڵەی����ان لەگ����ەڵ دەکرم 
ک����ە هەوڵیان ئەدا لەم کارە پەش����یمانم 
بکەنەوە و دەس����تبەرداری کارەکەم بم 

چونک����ە دەیانزانی رۆژ ب����ە رۆژ بەرەو 
پێشکەوتن وناوبانگ دەرکردن دەچووم. 

''من کٶلم نەدا و بەردەوام بووم''
هەرچەند زۆر هەوڵیاندا وازبێنم و کۆڵ 
بدەم بە پێچەوانەوە ئەو کارەکەی ئەوان 
هاندەرێکی سەرەکی بوو بۆ من تابتوانم 
بیرۆکەی زیاتر و باش����تر لەسەنتەرەکەم 
و بزنس����ەکەمدا بەکاربێنم وا فراوانتری 

بکەم. 
ئ����اواز دەڵێ����ت: دەمەوێ����ت زیات����ر 
لەرێگەی  بکەم  کۆمەڵگەک����ەم  خزمەتی 
ئومێدەوارم  کارەکەمەوە،  پێشخس����تنی 
بی����ن  بەش����ێک  ئافرەتی����ش  ئێم����ەی 
لەبەرەوپێش����چوونی ئاب����ووری خێزان و 
کۆمەڵگەکەماندا، هەمیشە سوپاسی ئەو 
کەس����انە دەکەم کە رێز لەماندووبوونی 

ئافرەتانی خاوەنکار و ماندوو دەگرن.

 من کٶلم نەدا و بەردەوام بووم


