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پارتی سیاسی، گرنگترین وێستگەی بەشداری سیاسی ئافرەت

نایەکس����انی لە بەشداری ئافرەت لە کایەی سیاسیدا 
لەچ����او پیاودا دیاردەیەک����ی جیهانییە و ڕەگی قوڵی 
ئایدۆل����ۆژی و فک����ری هەی����ە، بەپێ����ی ئامارێک کە 
لەکانوونی دووەمی٢٠١٩ ئەنجام دراوە لە سەرانسەری 
جیهاندا ئافرەتان٢٤.٣% کورس����ییەکانی پەرلەمان و 
٢٠،٧% وەزارەتەکانی����ان الیە، ئەوەش لەگەڵ ئەوەی 
وەک پێشڤەچوونێکی لەسەرخۆ دانراوە، هاوکات وەک 
ئاس����تەنگێک لە پێش بەدیهێنانی بەرنامەی نەتەوە 
یەکگرتووەکان بۆ یەکس����انی جێندەری و گەیشتن بە 

ئامانجەکانی گەشەی بەردەوام تا ٢٠٣٠ دانراوە. 
پارتە سیاسییەکان وەک ناوەندی نوێنەرایەتیکردنی 
جەماوەر و دروستکاری ڕای گشتی؛ گرنگترین کەناڵی 
بەشداری سیاس����ی ئافرەت و بەهێزترین ئامرازن بۆ 
گەیشتنی ئافرەت بە پلەکانی بەرپرسیاریەتی. هاوکات 
پارتە سیاسییەکان باشترین ژینگەن بۆ ڕەخساندنی 
دەرفەتی پێگەیاندن و ئامادەکردنی کادرانی ئافرەت 
و پێس����پاردنی ئەرکی سیاس����ی و ئیداری و پاشان 
دەربەستکردن و پش����تیوانیکردنیان لە بەڕێوەبردنی 
ئەرکەکانیان. پارتە سیاس����ییەکان ناوەندی سەرەکی 
و  دەوڵەت����داری  ئەجین����دای  و  بەرنام����ە  دانان����ی 
بەڕێوەبەرین. پارتە سیاسییەکانن کە نوێنەر دەنێرنە 
پەرلەمان و حکومەتەکان پێک دەهێنن. بۆیە بوونی 
تێڕوانینی مەدەنیانە لەناو حیزبە سیاس����ییەکان بۆ 
ڕۆڵ����ی ئاف����رەت و پێگەی ئاف����رەت و بەکردارکردنی 
ئەو تێڕوانینە و گش����تاندنی لە پ����ەروەردەی کادران 
و س����ەرکردایەتیی و کۆمەڵگە بە گشتی؛ نەخشەڕێی 

گەیشتنی هەر گەلێکە بە بەرزترین ئاستی پێشکەوتن 
کە خ����اوەن س����یتەمی بەڕێوەبردن و دام����ەزراوەی 

یاسایی و دادوەری پێشکەوتووە.
 بەش����داری یەکس����ان و کارای ئافرەت یەکێکە لە 
ئاماژە و پێوەرەکانی دیموکراس����ی و پێش����کەوتن، 
لە هەمانکات فاکتەرێکی س����ەرەکییە بۆ فراوانبوونی 
پێگ����ەی جەماوەری����ی و بەردەوام گەشەس����ەندن و 
هەڵکش����انی هەر پارتێکی سیاس����ی، پارتی سیاسی 
پێویس����تی بە بەش����داری کارای ئاف����رەت و دەنگ و 
پش����تیوانی ئافرەتە بۆ س����ەرکەوتن لە پرۆسەکانی 
هەڵب����ژاردن، ئافرەتانیش پێویس����تییان ب����ە پارتە 
سیاس����ییەکان هەیە بۆ دەرخس����تن و س����ەلماندنی 
تواناکانی����ان و جێگیرکردن����ی داواکارییەکانی����ان لە 
پرۆگرامەکەیان����دا، لەم بارەدا هەم پارتی سیاس����ی 
س����وودمەندە ل����ە وزەی مرۆی����ی ئافرەت����ان و هەم 
ئافرەتانیش س����وودمەندن لە پارتە سیاس����ییەکان؛ 
هەربۆیە لە کاتێکدا ئەرکی پارتی سیاسییە گرنگی بە 
ڕۆڵی ئافرەت و بەشداری کارای لە ڕیزەکانیدا بدات و 
ماف و ئەرکی یەکس����ان بۆ ئافرەت لە پرۆگرامەکەیدا 
جێگیر بکات، لە هەمانکات ئەرکی ئافرەتە خۆی لەو 
بەش����دارییە ال نەدات و ئ����ەو کایە گرنگە بە تەنها بۆ 
پی����او بەجێ نەهێڵێ و بە هەم����وو توانایەک هەوڵی 
نەهێش����تنی قۆرخکاری ڕەگەزی و ک����ەم بوونەوەی 

کەلێنە جێندەرییەکان لەو ناوەندە گرنگەدا بدات. 
ڕاس����تە کە حیزب����ی سیاس����ی زادە و هەڵقواڵوی 
هەم����ان کولت����وری کۆمەڵگە و ژینگ����ە کۆمەاڵیەتی 

و سیاس����یی و ئابورییەک����ەی کۆمەڵگەی����ە، بەاڵم 
ئەرکی حیزبی سیاس����ییە کە هەوڵ����ی گۆڕانکاری بە 
ئاڕاس����تەی پێش����کەوتن بدات و یەکەم هەنگاوی ئەو 
گۆڕانکارییەش دەبێ����ت لە ڕیزەکانی خودی حیزب و 
لە پرۆگرامەکەیەوە س����ەرچاوە بگ����رێ. لەهەمانکات 
پێویس����تە ئافرەتانی����ش هەوڵ����ی خۆی����ان بدەن بۆ 
پەیوەندیکردن بە کاری سیاس����ی و چوونە نێو پارتە 
سیاس����ییەکان و ل����ەوێ هۆش����یار بن ل����ەوەی چۆن 
وەک ئافرەتێک سیاس����ەت دەک����ەن و چۆن دەتوانن 
دەنگ����ی هاوڕەگەزەکانیان ب����ن و بەرگری لە ماف و 
بەرژەوەندییەکانی����ان بکەن. هەروەها چۆن تواناکانی 
خۆیان دەسەلمێنن بۆ پۆچەڵکردنەوەی هەمووو ئەو 
بانگەش����ە و بڕوایانەی کە پێی وایە سیاسەت کاری 
ئاف����رەت نییە، و ئافرەت����ان خۆیان حەزیان لە کاری 
سیاس����ی نییە. پێویس����تە لە هۆکارەکانی پشت ئەو 
ویس����تە بکۆڵینەوە و بزانین ئەو فاکتەرانە چین، کە 
ئەو بروایەیان الی بەش����ێک لە ئافرەتان درووس����ت 
کردووە یاخود ئافرەت زیاتر ڕوو لە بوارانیتر دەکات 
تا بواری سیاس����ەت. بێگومان ت.ئەگەر ویستێکی وا 
الی بەش����ێک لە ئافرەتان هەبێ����ت؛ هۆکارەکەی ئەو 
جیاکارییە جێندەرییەیە ک����ە لە پەروەردەی هەردوو 
ڕەگ����ەزدا پەیڕەو کراوە و ڕەگەزی مێ بۆ کایەیەک و 

ڕەگەزی نێر بۆ کایەیەک بار هێنراوە.
س����ەرکەوتنەکانی ئافرەت����ان و بوون����ی چەندین 
ئەزموونی س����ەرکەوتووی ئافرەت لە کایەی سیاسیدا 
ل����ە سەرانس����ەری جیهان، کارێک����ی وای کردووە کە 

هەم����وو ئەو بڕوایانە پۆچەڵ ببنەوە و پێویس����ت بە 
ئارگۆمێنتێک نەبێت بۆ سەلماندنی ئەوەی کە ئافرەت 
وەک پیاو بەڵکو زیاتریش توانای کاری سیاسی هەیە. 
هەربۆیە ڕەخس����اندنی دەرفەتی یەکسان لە بەردەم 
ئافرەتاندا ب����ۆ کارکردن لە پارتە سیاس����ییەکاندا و 
هاوکات پش����تیوانی پارتی سیاس����ی لە بزووتنەوەی 
یەکس����انیخوازی ئافرەتان لە کاتێکدا کە خزمەت بە 
پرس����ی ئافرەت دەکات لەهەمانکات فاکتەرێکی هەرە 
گرنگە بۆ فراوانبوون����ی پێگە جەماوەرییەکەی پارتە 

سیاسییەکە و پێشکەوتنی واڵت.

  پارتە سیاسییەکان 
باشترین ژینگەن بۆ 
ڕەخساندنی دەرفەتی 
پێگەیاندن و ئامادەکردنی 
کادرانی ئافرەت و پێسپاردنی 
ئەرکی سیاسی و ئیداری 
و پاشان دەربەستکردن 
و پشتیوانیکردنیان لە 
بەڕێوەبردنی ئەرکەکانیان

نیشتمان میراو بێژەری دێرینی رادیۆی کوردی 
ل����ە بەغدا لە س����ااڵنی حەفتا وهەش����تاکانی 
سەدەی رابڕدوو خاوەن دەنگییەکی پڕ سۆزە 

بوو هه میشه  گوێگرانی سەرسام دەکرد.

خاتوو نیش����تمان عومەر کەریم ناس����راوە بە 
نیشتمان عومەر میراو لە بنەماڵەی میراوە و لە 
ساڵی ١٩٥٧ لە شاری سلیمانی ولە بنەماڵیەکی 

کورد پەروه ری خەباتگێر لە دایکبووە.
نیش����تمان عوم����ەر وەک خ����ۆی دەڵێت لە 
سەرەتای ژیانی الوێتیم ئاره زووم بە کوردایەتی 
وکاری سیاسی بوو، باوکیشم ئەو کات پێشمەرگە 
ب����وو هەر بۆیه  لە س����اڵی ١٩٧٢ وەک ئەندامی 
پارتی دیموکراتی کوردس����تان ول����ە ریزەکانی 
رێکخراوی یەکێتی ئافرەتانی کوردستان دەستم 
بە کاری سیاس����ی وخەباتی کوردایەتی کرد و 
ش����ان بەش����انی باوکم کاروچاالکیه كانم ئەنجام 
ئەدا. هەر بە هۆی کاری سیاسیش����ەوە خێزانی 

ئێمە لە الیەن حکومەتی بەعسەوە گوازراینه وه  
بۆ باش����ووری عێراق وبۆ شاری روومادی نەفی 
کراین. نیش����تمان میراو دەڵێت بەاڵم هەمێشە 
رووحی کورادیەتیمان بەردەوام بوو، بە هاندانی 
باوکم لە س����اڵی ١٩٧٩ ل����ە ڕادیۆی کوردی لە 
بەغ����دا دام����ەزرام، هەرچەندە ل����ەو کاتەدا بۆ 
ئافرەتێکی تەمەن الو قورسبوو کاری راگەیاندن 
بکات بەاڵم من بە پاڵپشتی باوکم ئەو قوناغەم 

تێپەڕاند.
نیش����تمان میراو دەڵێت باوکم و دایكم كاتێ 
گوێیان له ده نگم ئه بوو ده نگوباسم ئه خوینده 
وه ش����انازیان پێوه ئه كردم، ئه و كات رێزێكی 
زۆر له كه س����انی راگه یاندنكار له كوردس����تان 
ئه گی����را. لە رادی����ۆ به رنامه ی زۆرم پێش����كه 
ش����كردووه هه ر له  به رنامه ی منااڵن و به شی 
هه مه ره نگ و رۆش����نبیری له  به رنامه  دیاره كانم 
ب����وون. ك����ۆری الدێ یه كێك����ی دیك����ه  بوو له  
به رنامه كان����م كه  ده نگدانه وه یه كی زۆری هه بوو، 

به رنامه ی )ئیم����ه و ئێوه و ئه م هونه رمه نده  ( 
کە له گەڵ هونه رمەندە ناودارەکانی کوردس����تان 
دیدارم ئەکرد بە داخەوە ئێس����تا بەش����ێك لەو 

هونەرمەندانە لە ژیان نه ماون.
نیشتمان میراو ئێستا له واڵتی دانیمارك ئه ژی 
و ده ڵێت له سه ر رێبازی بارزانی و  خزمه تكردنی 
ئافره تان به رده وامم و له  ئەنجومەنی ئەوروپای 
یەکێت����ی ئافرەتانی کوردس����تانم، هه روه ها لە 
لیژنەی ناوچەی دانیمارک����ی پارتی دیموکراتی 
کوردستانم و هه میش����ه  لە كۆرو كۆبونه وه كان 
ئاماده  ئه بم و  به رده وامم له  چاالكی  رێكخراویی.
ب����ه جه ماوه ری نیش����تمان می����راو ئه ڵێم 
هی����چ كاتێك رادێو و ئێوه م ل����ه بیرنه كردوه ، 
سوپاس����تان ئه ك����ه م كه  ئ����ه و كات گوێگری 

به رنامه كانم بوون.

 نیشتمان میراو: ساڵی 1٩٧٩ چومەتە رادیۆی کوردی و 13کارم 
لە رادیۆ کردوە



ژمارە )3498(   2021/7/12 ئافرەتان8

 هێلین میدیا

 هێلین میدیا

"رێنمای���ی  ٢٠٢١بەش���ی   \٤\٧ رێكەوت���ی 
هاوس���ەرگیری" ل���ە پەیمانگای"ئامێزی خێزان" 
بۆ پرس���ە كۆمەاڵیەتییەكان بە هاوكاری یەكێتی 
ئافرەتامی كوردستان خولی " راهێنانی فكری بە 
مەبەس���تی پەروەردە كردنی خۆت"بۆ ژمارەیەك 

گەنج كردەوە كە سێ  رۆژی خایاند.

 ب���ۆ زیاتر ئاش���نابوون بە ه���ۆكار و ئامانجی 
ئ���ەو خول���ە " " بەرێوەبەری بەش���ی " رێنمایی 
هاوس���ەرگیری لە پەیمانگای ئامێ���زی خێزان" و 
هەروەها راهێنەری ئەو خولە بەمش���ێوەیە بۆمان 
دووا: خول���ی "راهێنان���ی فك���ری بە مەبەس���تی 
پەروەردەكردنی خۆت" یەكێك���ە لە پرۆژەكانی " 
بەش���ی رێنمایی هاوس���ەرگیری" كە سێ  بابەتی 
گرن���گ لە خ���ۆ دەگرێ���ت: هونەری خۆناس���ین، 
دەستنیشانكردنی خاڵە الواز و بەهێزەكانی خۆت، 
بەرزبوونەوەی هەس���تی ب���ڕوا و متمانە بە خۆت، 
كە ئەمەش پێویس���تی بە چەندین راهێنان هەیە. 
ئامانج لەو پرۆژەی���ە یارمەتیدانی تاكە بۆ ئەوەی 
بتوانی خۆی و ئەو توانا ش���اراوە كە لە ناخیدایە 
بیدۆزێتەوە و بە متمانەیەكی زۆرە بۆ گەیشتن بە 
ئامانجەكان���ی هەوڵ بدات، هەروەها دەرفەتێكە بۆ 
گوێگرتن، بۆ قسە كردن لە بارەی ئەو ئارێشانەی 
كە لە ناخی تاكەكاندا هەیە و دەبێتە یارمەتیدەێك 
بۆ ئەوەی تێروانینی بۆ ژیان بگۆڕێت، باشتر بڕیار 

بدات و رێگە چارەی گونجاو بۆ كێش���ەكانی ژیانی 
بدۆزێتەوە لە هەموو بوارەكانی ژیانیدا بە تایبەتی 
لە پرۆسەی هاوسەرگیریدا، بۆیە تاك پێویستە لە 

خۆیەوە دەست پێبكات. 
لە ب���ارەی چۆنیەتی بەرێوەچوونی ئەو خولە و 
هەروەها مەرجی بەش���داربوون لەو خولە "نەسرین 
حەس���ەن" ئاماژه ی پێدا كه  ئ���ەو پرۆژەیە زیاتر 
ب���ۆ گەنجانە بۆ ه���ەردوو رەگەز)ك���چ و كوڕ( و 
ب���ێ  بەرامبەرە، ل���ە دوای خولەك���ە "بڕوانامەی 
بەش���داربووی خول" پێیاندەبەخش���رێت، ژمارەی 
بەش���دار بوو ١٠-١٥ كەسە، بۆ ئەوەی بەشدار بوو 
بتوانێت باش���تر گفتوگۆ ب���كات و راهێنان بكات، 
ئەو پرۆسەیە یەك مانگ دەخایەتێت لەو ماوەیەدا 
رۆژێكی���ش تەرخان دەكرێت بۆ راهێنان لە س���ەر 
توانای بەرێوەبردنی تاكەكەس���ی ك���ە پەیوەندی 
ب���ە ژیانی رۆژانە و رێكخس���تنی كاروباری هەیە و 
لە دوای یەك مانگ جارێكی ترهەڵس���ەنگاندن بۆ 
بەش���دار بوو دەكرێت كە تاچەن���د گۆڕانكاری لە 

ژیانیدا دروست بووە. 
س���ەبارەت ب���ە كاریگەری ئەو خولە لە س���ەر 
بەش���داربوو "غەمگین خالید اسماعیل "دەرچووی 
بەش���ی كولێژی بنیات بەشی زانستە گشتییەكان 
بەو جۆرە قس���ەی ب���ۆ كردین: دەس���تخۆش بۆ 
مامۆستا نەسرین و س���وپاس بۆ دیاریكردنی ئەو 
تەوەرە بەس���وود و پێویس���تە، تەواو سوودم لێ  

بینی، زیاتر خۆم و هەس���تەكانم ناس���ی، توانیم 
خاڵ���ە بەهێز و الوازكانی خۆم دی���اری بكەم، بۆ 
باش���تركردنی ژیان و تەندروس���تیمان پێویس���تە 
فێ���ری هونەری رفتاركردن بی���ن لەگەڵ ناخمان و 
لەوە گرنگتر خۆمان قەب���وول بێت بە هەموو ئەو 
تایبەتمەندیەی لە خۆماندا هەیە، فێر بووین لەگەڵ 
خاڵە الوازەكانمان شەڕ نەكەین، را نەكەین، بەڵكو 
قەبوڵی بكەین و چارەس���ەری بكەین و س���وپاس 
بۆ مامۆس���تا نەسرین كە وەك هاوڕێ  و خوشكێك 
بووین نەك وە كو مامۆس���تا، هیوای سەركەوتن و 

بەردەوامی بۆ دەخوازم. 
هەروەها "سازان ئه س���وه د" دەرچووی كۆلیژی 
پەروەردە بەشی رێنمایی پەروەردەی دەروونی كە 
یەكێكی تر لە بەشداربووان بوو لە بارەی خولەكە 
وتی: من س���ەرەتا پێش بەش���داریكردنم لە خولی 
" راهێنانی فكری بە مەبەس���تی پەروەردەكردنی 
خۆت" متمان���ەم بە خۆم ئەوەندە زۆر نەبوو وەك 
ئ���ەوەی لە دوای تەواوكردنی خولەكە كە خولێكی 
زۆر باش بوو و لە الیەن مامۆستایەكی زۆر باش و 
زیرەك وتراوە، هەستم كرد زۆر باشترم و سوودم 
ل���ێ بینی كە بوو بە هۆی ئ���ەوەی كە هەوڵبدەم 

زیاتر ئاشنای خۆم و جیهانی دەرەوە بم.

هەلبژارتن و دەنگدان مافی هەر تاكە كەس����ەكی یە 
كو ئازادانە دەنگێ خوبدەت و كاندیت خودیاركەت 
ئایە رێژەیا ئافرەت����ێ دهەلبژارتنا داچەندە دچاڤ 
س����الێت دەربازبووی دا ئ����ەرێ كارتێكرنا جڤاكی 
ودابونەریت جڤاكی وسیاس����ی لێ كریە دڤی بواری 

دا 

رێڤەب����ەرێ ئوفیس����ا دەنگدانێ )خال����د عباس عمر( 
دبێژت:"خالد عباس عمر" رێڤەبەرێ ئوفیس����ا دهۆكێ 
یاهەلبژارتن����ن عیراقێ دڤی ب����واری دا دبێژیت، ریژا 
بش����كداریا ئافرەت����ێ جودانینە، هەم����ی پێكڤە یە، 
چونك����ی مە ئامارا دەنگدەرێن ئافرەت نینە، لێ دیڤ 
ئامارێن وەزارەتا پالندانانێ یا عیراقێ رێژەیا ئافرەتی 
٥١% تا ٥٤% یە ژ ئاكنجیێن عیراقێ،ساال ٢٠١8رێژەیا 
دەنگدان����ا گش����تی نێزیكی 6٥%ب����وو ل دهۆك، هەر 
هەلبژارتنێ رێژە یا بش����كداریا گش����تی كێم دبیت،بو 
نموونە س����اال ٢٠٠٥ ت����ا 86% بوو لێ ڤان س����الێن 
دوماهی����ێ كێم بوویە، رێكخراو هەنە لێ رولێ وان بو 
پش����تەڤانیكرنا ئافرەتێ وەكی پێویست نینە، رەنگە 
س����ەدەم ئەوە كو پش����تەڤانیكرنا پروژێن ئافرەتان 
كێمە، هەر ژ ل س����اال١٩٩١ ئافرەتێ مافێ دەنگدانێ 
هەیە، نوكە ل دویڤ یاس����ایا هەلبژارتنا رێژەیا كوتا 

ئافرەتان ٢٥% یە، لێ ل كوردستانێ باشترە ٣٠%.
"هەیفا دوسكی" دبێژیت: گەلەك یا گرنگە بەحسا 
رول����ێ ئافرەتێ بكەین د دەنگدانێ دا چونكی ئافرەت 
كەس����ا ئێكێ دهێت دناڤ جڤاكی دا ژبەر پشتگیریا 
ئافرەتێ زەالم ژی دشێت بەژداریێ بكەت ئانكو ئەم 
دشێین بێژین تەمامكەرا زەالمی یە د هە ر كاودانەكی 
دا نەخاسمە دهەلبژارتن و پروسا سیاسی دا بەروڤاژی 
بەش����داریا ژنێ د هەلبژارتن����ان دا وەكو پێدڤی نینە 
بەلك����و رێژاوێ یا كێم����ە هزردكەت دەنگی بدەت یان 
نە دی چ پروسە ب سەركەڤیت ئەڤە پتریا ئاڤرەتان 
ڤ����ێ هزرێ دكەن بەلكو هزرناكەن ب دەنگێ ئافرەتێ 
حوكومرانی����ا وەالتی بكەڤیت����ە د گورانكاریێن مەزن 
دا هەتا دش����ێت سیستەما ب ش����ێوەكێ سەردەمانە 

بكەڤنە د ئالوگوریاندا .
دەسپێكا س����الێن نوتان دەمێ ب گەرم و گوریێ 
ئافرەت بەش����دار بۆ دەنگێ وێ سیاس����ەت د هەژاند 
چونگی ب حەز و هیڤی����ەكا مەزن ب گەرمەكا مەزن 
قەس����تا دەنگدانێ دكردەمێ دەنگێ خوژی دا هەست 
ب ئارامی����ا وژدانا خودكر بەرامبەر ئ����اخ و وەالتی، 
بەلێ دڤان س����االندا بەشداریا ئافرەتێ هند یا نەوعی 
نینە ئانكو پێتڤی نینە روژێ بو روژێ ئە و یا دلسار 
دبیت و وەكو ئاس����ت بەش����دار نابیت و ئەڤ چەندە 
دێ بیتە ئەگەرێ باب س����االریا تەمام دناڤ جڤاكی و 

دەستهەالتێ دا .
ئەزنابینم كو پشتەڤانیا مە راستەوخو بیت بەلكو 
پتر ئەڤ كەس����ێن ڤان رێكخراوان دبن هندەك پەرێن 
عەشائیری ڤەنە و ل دەمێ دبنە هەلبژارتن ژی ئەو بو 
بەرژەوەندیا رەگەزێ مێ ناكەن بەلكو كی بەرربژێرە 
ئەو پشتەڤانیێ ل وان دكەن واتە لگورەیی سیستەمی 
سیستەمێ هەلبژارتن و مافێ ئافرەتێ كارناكەن ئەڤ 
چەندە ژی شانس����و هیڤیێ����ن ئافرەتێ دئێخنە دناڤ 
كەلتورەك����ی نەئارامدا هەت����ا وی رادەیی كو ئافرەت 
شكەس����تنێن مەزن بینیت دن����اڤ هەلبژارتنان دا بو 

نموونە ژی سیس����تەمێ كوتای دا یێ پەیدایە دناڤ 
دەنگدان و هەلبژارتنان دا ئەڤە مەترسیەكە هێشتا ل 

بەشداریا ئافرەتێ دجهێن بریاردانێ دان.
داب و نەریت و هەلبژارتن: دش����ێم بێژم كو داب و 
نەریت ل هندەك باژێر و گوند وناحیا رولێ خودبینن 
ب رێژەی����ا)٤٠% ( ئانك����و ئەڤە ل ن����اڤ باژێران ژی 
ت����ا )١٥%( ب رێ����ژەی داب و نەری����ت كارتێكرنێ ل 
هەلبژارتنان دكەن وەك����و دەنگێ خو بدەن بەلێ كو 
ئافرەت بەربژێر بكەن ئەڤە هێش����تا ل ئاستێ پێتڤی 
نینە ئەس دشێم بێژم ب رێژەیا) 6٠%( داب و نەریت 
رێگرن كو عەش����یرەت ئافرەتێ بەربژێر بكەت دناڤ 
هەلبژارتناندا رێكێ پێ بدەت خو كاندید بكەت ئەگەر 
ئافرەت یا خودان ش����یان ژی بیت جاران بحالەتەكێ 
كێم دهێت����ە هژمارتن بەلكو لڤینەكا بجیك یا زەالمی 
دبیتە هاندەر بەشدار بیت و دەنگ بدەت و خو كاندید 
ژی بك����ەت. زێدەباری ئەڤ بەژداری����ا ئاڤرەتێ یانها 
دناڤ هەلبژارتنان ژی دا بریارێن پارتایەتینە دش����ێن 
وێ رێك وشانسی بدەنە وێ كو خو بەربژێر بكەت و 

دەنگێ خوژی بدەت . 
 "چیا حەمید ش����ریف" پەرلەمانت����ار لدور رێژەیا 

پش����كداریا ئافرەتێ د هەلبژارتنا دا دبێژیت ب دیتنا 
من رێژەیا بەش����داریا ئافرەتێ ب����و دەنگدانێ گەلەك 
دیار نینە جونكی سال بوسالێ بەرەف كێم بونێ ڤە 
دچیت هەر خێزانەك هەیە پتر زەالم بش����داری دكەت 
دهەلبژارتنا دا ئەگەر تەماش����ە بكەن د جاڤ سالێت 
دەرباز بوی دا رێژەیا بەژداریا ئافرەتێ د هەلبژارتنێن 
دەرباز بوی دا گەلەك باشتر بو سال بوسالێ بەرەڤ 
كێ����م بونێ دچیت دڤێت ئافرەت پتر رولێ خو ببینن 
بوپشتەڤانیكرن و هشیاركرنا ئافرەتێ كو دەنگێ وێ 
هێ����زا وێ گرنگە بو وێ بخو بوجڤاكی چونكە جڤاك 
ب ئافرەت����ێ دهێتە ئاڤاكرن وەكی پێتڤی رێكخراوێت 
ئافرەتان رولێ خونەدیتیە دڤێت پتر بهێنە گورەپانێ 
دا داهێزو س����ەنگا ئافرەتێ دیاركەن . هەردامەزراندنا 
حوكمەتا هەرێما كوردس����تانێ تا نوكە ئافرەتێ مافێ 
دەنگدان����ێ هەبویە كو ئازادان����ە دەنگێ خو بدەت ب 
ئازادان����ە كاندیێت خودیار كەت ب����ێ جوداهی دگەل 

زەالمی. 

راهێنانی فكری، یارمەتیدەره  بۆ ئەوەی تێڕوانینیت بۆ ژیان بگۆڕێت

نەسرین حەسەن

رێژەیا بەشداریا ئافرەتێ د دەنگدانێ دا كێم دبیت سال بۆ سال 

خالد عباس عمرهەیفا دوسكی چیا حەمید شریف

ئامانج لەو پرۆژەیە 
یارمەتیدانی تاكە بۆ ئەوەی 
بتوانی خۆی و ئەو توانا شاراوە 
كە لە ناخیدایە بیدۆزێتەوە و بە 
متمانەیەكی زۆرە بۆ گەیشتن بە 
ئامانجەكانی هەوڵ بدات
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واڵتی توركیا به فه رمی  له  رێكه وتننامه ی 
توندوتیژی دژ بە ئافرەتان كشایه وه

رێكه وتننام���ه ی ئه وروپی بۆ به ره نگابوونه وه ی توندوتی���ژی دژ به ژنان به  په یماننامه ی 
ئه سته نبول ناسراوه  له ساڵی ٢٠١١ له الیه ن سه رۆك وه زیرانی یه كێتی ئه وروپا له  شاری 
ئیس���ته نبوڵ له توركی���ا واژۆ كراوه   له نێوان چل و پێن���ج٤٥ واڵتدا، له واڵتانی ویه كێتی 
ئه ورپا واڵتانی ئه س���كه نده نافی به مه به س���تی به ره نگاری توندوتی���ژی دژ به ئافره تان و 

خێزان.
 دیاره  توركیا یه كه مین واڵت بوو واژووی له س���ه ر بنودی ئه م رێكه وتنامه یه  كردوه ، 
به اڵم پاش ده  س���اڵ له س���ه ر تێپه ربوونی واژوو كردنی ئه م لێكتێگه یشتنه  له  به راوری 
یه كی ته مووز پاش���گه زبوونه وه ی فه رم���ی له ده زگاكانی ڕاگه یان���دن لۆكاڵی و جیهانی 

ڕاگه یاند له ڕۆژی پێنج شه ممه  ١/٧/٢٠٢١ 
له ڕاگه یاندراوێك���دا و له س���ه ر زاری ره ج���ب ته یب تا ئێس���تا هیچ لێدوانێك پش���ت 
ڕاس���تنه كراوه ته وه  به اڵم له س���ه ر زاری گه وره  به رپرسانی ئه و واڵته  هۆكاری كشانه وه ی 
بۆ ئه وه  ده گه رێننه وه  كه  گوایه رێكه وتننامه كه  رێگه  خۆش���كه ره  بۆ هه ڵكشانی رێژه ی 
جیابوونه وه  ی هاوسه ران وهه ڵكشانی خواستی ژیانی هاوره گه زخوازی له  واڵتی توركیا.
هه رچه نده  بڕیاری كش���انه وه  س���ه باره ت به و واڵتانه ی داخی���ل بوونه بۆ  ناو واڵتانی 
هاوپه یمان هیچ س���زایه كی یاس���ایی له س���ه ر نییه  ئاره زوومه ندانه یه ، به اڵم بوونیان له  
چوارچێوه ی یاس���ایه كی نێو ده وڵه تیدا گرنگه  بگره  زه روره تێكه گرنگه  چونكه  زه مینه  
س���ازیه كه  بۆ داهاتوو له  ئاراس���ته كردنی بونیادنانه وه ی سیاسه تی واڵت له  كار كردنی 
پرنس���یپه كانی مافی مرۆڤ و دیموكرس���ی و عه داله ت یه كسانی جێنده ر و دادپه روه ری 

كۆمه اڵیه تی. 
 ئه م���ه  خۆی له خۆێدا ئامانجێكی درێژ خایه نی س���تراتیجه  و پته وكردنی په یوه ندی 
واڵتان كرانه وه یان به رووی دونیایه كی یه كسانیخواز دا بۆ نموونه  خۆ ئه گه ر ئه مڕۆ كات 
له بارنه بوو له پێش واڵتانی هاوبه ند بۆ كاراكردنی ئه م پرنسیپانه  به اڵم !له داهاتودا مه رج 
نییه  هه مان زه مینه  س���ازی دووباره  بێته وه  هه مان كه ش بێته  ئاراوه  هه مان ئه تمۆسفیر 
كه واته  هاوبه ندبوون له ناو ئه وهاوپه یمانێتییه  پرۆژه یه كی س���تراتیجییه  بۆ ئاینده ی واڵت 
له ڕۆشناییدا بنه ما یاساییه كانی داموده زگاكانی په یوه ست به  پرسی مافی مرۆڤ،ئافره ت 

و مناڵ و،یه كسانی جێنده ری خاك ڕا ده بن به م بنچیینه  یاساییانه .
ئاراس���ته كان به پیری ئه و بنه مایانه  ده چن و هه وڵه كان چڕ ده كرێنه وه  له  دارش���تنی 

یاسای هاوچه رخ دوور سیمای توندو تیژی خێزانی  .
 ب���ه م س���تراتیجه  و داخیل بوون له ن���او هاوپه یمانی توندوتی���ژی دژ به ژنان، رێگا 

خۆشكه رێكه  له  كاركردن 
.ب���ۆ ئامانجی درێژ خایه ن بۆ ئ���ه وه ی كۆمه ڵگای مه ده ن���ی و رێكخراوه یی له واڵتان 
هه ڵسن به الی كه می به  پێشكه شكردنی خزمه تگوزاری یاسایی و ده روونی بۆ قوربانیانی 

توندوتیژی له ژێر یاسای واڵتی هاوبه ند به بێ كۆت و به ند . 
ئه مه ش ئالیه تێكه  بۆس���نوورداركردنی توندوتیژی له ته وای جیهان چونكه  كێش���ه ی 
توندوتی���ژی دژ به ئافره تان ته نها كێش���ه یه كی ناوه خۆیی نییه   كێش���ه یه كی گڵوباڵییه  
باڵی كێشاوه ته  سه ر ته واوی جیهان به واڵتانی رۆژئاوایشه وه  به اڵم له به ره نگاربوونه وه دا 
ئه وه ی له خزمه تی ئه و چینه یه  خزمه تگوزارییه  یاساییه كانه  كه  هه ر واڵتێك موعاله جه ی 

جیاوازی بۆ كردوه  .
له م ئاس���ته دا  پاش���گه ز بوونه وه ی واڵتی توركیا به ئاس���انی وه رنه گیراو ناره زایه تی 
ش���ه قامی توركیای لێكه وته وه  به تایبه ت رێكخراوه كانی ئافره تان و كۆمه ڵگای مه ده نی 
و،له س���ه ر ئاستی جیهان دیارترینیان ناره زایه تی س���ه رۆكی ئه مریكی جۆن بایدنه  كه  

به بریارێكی ناته ندروست وه سفی بریای كشانه وه كه ی كردوه .
 به و پێیه یی ئه م رێكه وتننامه  له الیه ن١٣ واڵت ته سدیق كراوه  له هه مانكاتدا زۆر واڵت 
هه ن نه چوونه ته  ژێر باری واژوو كردنی واڵتی ئیس���المیش نه بوونه  وه كو روس���یا،ئازه ر 
باینج���ان به اڵم ئ���ه وه ی به رچاو ڕوونه  كه وتنه  ژێر باری به رپرس���یاریه تیه كی ده ولی له  
هه ر ش���ۆێنێك بێ له ه���ه ر واڵتێك بێ گرنگه  چوونكه په روازێكه  بۆ دیموكراس���ی و بۆ 
جێبه جێكردن���ی به نده كان���ی مافی مرۆڤ به تایبه ت له واڵتێك وه ك���و توركیا كه داخیلی 
ئه و هاوپه یمانه تییه  بووه  كه چی توندوتیژی دژ به ژنان له هه ڵكش���ان بووه  چ جا ئه گه ر 
نه كه وێته  ژێر به رپرسیارێتیه كی ده ولی وچاودێریه كی جیهانی كه  چاوێلگه یه كی كراوه ی 

دیموكراتیه ته.
كه  به پێی ئاماره كان ته نها له  س���ه ره تای س���اڵی ٢٠٢٠ )٤٩٩  (ژن كوژراون و له سه  

ره تای ئه م ساڵیش ٧٧ حاڵه ت كوشتنی ژنان ڕووی داوه ، 
  ئه وه ی ماوه  بڵێم پرس���ی پاراس���تنی خێزانێكی ته ندروس���ت ته نها ئه ركی یاس���ا 
نێ���و ده وڵه تێكان نییه  ئه ركی تاك به تاكی كۆمه ڵ���ه  ئه ركی حكومه ت، رێكخراوه كان و 
تاكه كانی خێزانه  به یه كه وه  ده بێ ئه م بارته قاییه  هه ڵگرن له  كۆتاییدا ده ڵێین ئه وه ی ژن 

ده كا به شاژن تاج نییه  بگره  پیاوێكی میهره بانه  به ره و ژیانێكی ئاسوده .

شه نگه  هاوار كاكه یی

ئامانج لە ئابووری سەربەخۆی تاک چیە؟ پەرەپێدانە 
بە تواناكانی تاك، لە بواری ئابووری لە هەردوو ڕەگەزدا 
کە ئەمەش لەڕێگای هەوڵدان بۆ دەستەبەرکردنی کار 
دێتە ئ���اراوە. کارکردن ڕێچکەی س���ەربەخۆیی تاکە 
کە دەبێتە ڕێگایەک بۆ بە هێزبوون و گەشەس���ەندنی 
الیەنی ه���زری، دەروونی، جەس���تەیی، كۆمەاڵیەتی، 
سۆزداری، مەعریفی، هەڵس���وكەوت و كەسایەتیەکی 
بەهێز . تۆکمەکردنی ئابووری کەس���ی تواناکانی تاک 
فراوانت���ر و بەهێزتر دەکات ل���ە هەمبەر گیروگرفت و 
بەربەس���تەکانی ژیان. لە دوای پەروەردە ئابووری بە 
بەردی بناغەی پێشكەوتنی واڵتان دادەنرێت، چونکە 
گرنگی تایبەتی خۆی هەیە لەسەر گەشەكردنی الیەنی 

ئابووری وواڵت و تاک.

لێرەدا پرسیارێکی گرنگ دێتە بوون کە ئایا ئافرەتان 
چ���ۆن دەتوان���ن ئابوورییەکی س���ەربەخۆیان هەبێت و 
سوود لە دەرفەتەکان وەربگرن تواناو لێهاتووی کەسی 

بەکار بهێنن.
ک���ە چاوێک بە کۆمەڵگاکانی ئێس���تادا بخش���ێنین 
دەبینی���ن، هەوڵی ئەوەی���ان داوە کە بەربەس���تەکان 
تا ڕادەیەکی زۆر تێکبش���کێنن و ب���ەردەوام دەرفەتی 
نوێ بۆ گەش���ەکردنی تاکەکان بڕەخسێنن. بە تایبەت 
گەش���ەکردنیان لە ڕووی ئابووری و دامەزراندنی کاری 
س���ەربەخۆی خۆیان و ڕاگەیاندن���ی هەلی کاری جیاواز 
. كاتێك بەناو بازاڕی ش���ارەکاندا گوزەر دەكەین، ئەوە 
تێبینی دەكرێت كە ژمارەیەكی زۆر و بەرچاو لە ئافرەتان 
بە پیشەی جیاوازەوە سەرقاڵن،بەشێکیان جگە لەوەی 
ک���ە خۆیان بوونەتە خاوەنکار و ئابووری س���ەربەخۆی 
خۆیان هەیە، دەرفەت و هەلی تریان ڕەخس���اندووە بۆ 
ئافرەتانی تر، بۆ ئەوەی کار بکەن و سوود مەند بن. 

ب���ۆ ئەم مەبەس���تە هەوڵمانداوە ل���ە نزیکەوە چەند 
ئافرەتێکی خاوەن کار بدوێنین کە بەشێوەیەكی ورد لە 
رەوشی بەڕێوەچوونی ژیانی رۆژانە لە سنووری ئیدارەی 
ڕاپەڕین كە لەب���واری كەرتی تایبەتدا لە هەفتە بازاڕ و 
دوکان���ی جلوبەرگ و قوماش و کەمەلیات کاردەکەن بۆ 

دەستەبەرکردنی ئابوورییەکی سەربەخۆ . 
ڕێزان ئیسماعیل، لە هەفتە بازارێکی قەزای حاجیاوا 

کار دەکات و دەڵێت:
كاركردن���ی ئافرەتان ل���ە ب���وارە جیاجیاكانی ژیان 
و بەتایبەت���ی لەن���او س���وپەرماركێتەكاندا و هەفت���ە 
بازاڕەکاندا ش���تێكی زۆر پێویس���تە، چونكە بەشێكی 
زۆری كڕیارەكان ئافرەتن و باش���ترە كە فرۆشیارەكەش 
ئافرەتبێت، بەتایبەتی زۆر پێداویستی هەیە كەتایبەتە 
بە پێداویس���تی و کەلوپەلی ئافرەتان وەك جلوبەرگی 
ئافرەتان و كەرەستەكانی جوانكاری ئافرەتان، هەندێك 
ش���ت كەتایبەتن بە ئافرەتان ئه وان باش���تر لەیەكتری 
تێدەگەن و دەتوانن باشتر مامەڵە لەگەڵ یەكتردا بكەن 
تاوەكو بتوانرێت كارەكە بۆ ئافرەتە كڕیارەكە ئاس���ان 

بكرێت.
)س���ۆزان محمد رەس���ول - بێریڤان محمد رەسول( 
دووخوش���کن س���ۆزان کە خاوەنی دوکانی جلوبەرگی 
ئافرەتانە و بێریڤان ل���ە دوکانێکی قوماش کار دەکات 

و دەڵێن :
كاركردن���ی خۆمان بەپێویس���ت دەزانین، چونكە لە 
ئێس���تادا هەردووکمان خاوەن داهاتێكی س���ەربەخۆی 
خۆمانین هاریكاری ب���اوك و دایكمان دەكەین، چونكە 
باوكم���ان نەخۆش���ی درێژخایەن���ی هەی���ە و توان���ای 
كاركردنی نەم���اوە، بەڕای ناوب���راوان كاركردنی ئەوان 
لەب���واری كەرت���ی تایبەت���دا تاراددەی���ەك توانیویانە 
خزمەتێ���ك بەخێزانەكەی���ان پێش���كەش بك���ەن، وە 
پێیانوای���ە کە ئافرەتان س���ەرکەوتووترن. لەبه رئەوەی 
ئافرەتان بەشێوەیەكی گش���تی زیاتر ئارام و هێمنترن 
و بەش���ێوەیەكی جوانتر كارەكانی���ان دەكەن و رێز لە 
كڕیارەكان دەگرن، بەمەش كڕیاران زۆرتر خواس���تیان 
لەس���ەر ئەوەیە ڕوو بكەنە ئەو جێگایانەی كەئافرەتان 

كاری تێدا دەکەن. 
 )الڤ���ە حاجی ابراهیم (خ���اوەن دوکانی جوانکاری 

ئافرەتانە لە ڕانیە:
 كاركردنی ئافرەتان لەم ش���وێنانەدا زۆربە پێویست 
دەزان���ێ و ده ڵێت: هەر کەس���ێک بیەوێ���ت دەتوانێت 
دەرفەتی دەس���تکەوتنی قازانج بۆ خۆی بڕەخس���ێنێت 
ب���ە بێگوێدانە ئ���ەو بەربەس���ت و نارەحەتیانەی دێنە 
بەردەم���ی، گرن���گ ئەوەیە خودی خۆت ئ���ەو ئامانجە 
بپێکی کە لەپالنت���دا هەیە . وە ئەو ئافرەتانەی كەلەم 
شوێنانەدا كار دەكەن دەتوانن هاریكاری خێزانەكانیان 
بك���ەن، چونك���ە وەك خۆت���ان دەزان���ن ل���ەرۆژگاری 
ئەمڕۆماندا ژیان س���ەختبووە و ئافرەتان پێویس���تیان 
بەوە هەیە داهاتێكیان هەبێت تاوەكو بتوانن هاریكاری 
خێزانەكانیانی پێبكەن و پاشەكەوتێكیشیان بۆ خۆیان 

هەبێت و ئابووری خۆیان دەستەبەر بکەن .
له  كۆتاییدا ده توانی���ن ئاماژە بە وە بکەین، کە ئەو 
گەشەس���ەندن و ئازادییەی کە ئێستا ئافرەتان،ئازادی 
بەو واتا جوانەی کە دەتوانن سەربەخۆبن لە کارکردن و 
بڕیاردان و گەشەدان بە توانا هزری مه عریفی خۆیان بۆ 
هەوڵەکانی حکوومەتی هەرێمی کوردستان دەگەرێتەوە 
کە سااڵنێکی زۆرە پرسی ئافرەتی وەک پرسێکی گرنگ 

داناوە و کاری لەسەر کردووە. 
ڕێکخراوەکان���ی ئافرەتان و ڕێکخراوەکانی کۆمەڵگای 
مەدەنی ڕۆڵ���ی بەرچاویان هەبووە ل���ە باڵوکردنەوەی 
هۆش���یاری و بەرزکردنەوەی ئاستی هۆشیاری ئافرەتان 
وە کەمکردنەوەی هزری پیاوس���االریی کارکردن لەسەر 
زیاتر ناساندنی پرسی ئافرەت دەرخستنی ئەو کێشانەی 

ڕووبەڕووی ئافرەت دەبنەوە.

کارکردنی ئافرەت دەروازەیەکە 
بۆ بوون بە خاوەن ئابوورییەکی 

سەربەخۆ 
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- ب���ە پێ���ی هەواڵێ���ك ك���ە ل���ە "ئی���ورۆ 
نیوز"باڵوكراوەت���ەوە، واڵت���ی توركی���ا ب���ە 
فەرم���ی ل���ە پەیماننام���ەی نێودەوڵەت���ی" 
بە  بەرامب���ەر  توندوتی���ژی  قەدەغەكردن���ی 
ئافرەت���ان" كش���ایەوە،ئەو پەیماننامە كە بە 
"پەیماننامەی ئیستەنبوڵ "ناسراوە لە ساڵی 
٢٠١١ ل���ە الیەن وەزیرانی كاروباری دەروەوی 
٤٧واڵت���ی ئەوروپی وەك���و توركیا و یەكێتی 
ئەوروپا لە ئیستەنبوڵ پەسند كرا،ئامانج لەو 
پەیماننامە رێگریكردن بوو لە س���ەر هەڵدانی 
هەر ج���ۆرە توندوتیژییەك ك���ە بەرامبە بە 
ئافرەتان وخێزان ئەنجام دەدرێت، ئەو بڕیارە 
نارەزایەتی زۆری لە نێ���و چاالكوانانی مافی 

ئافرەت لێكەوتەوە.
- لە واڵتی "ئوكرانیا" باڵوبوونەوەی ڤیدیۆ 
و وێن���ەی ئافرەتە چەك���دارەكان بە پێاڵوی 
ب���ن بەرز لە كاتی مەش���قی بە ریزرۆیش���تن 
كاردان���ەوەی زۆری ب���ە دوای خۆی���دا هێنا، 
ئەم���ەش ل���ە كاتێكدایە ك���ە ئافرەتەكانیش 
راهێن���ان بەو پێاڵوانە بە ئەس���تەم دەزانن، 
ئەو بابەتە نارەزایەت���ی زۆربەی هاواڵتیان و 
تەنان���ەت لە ناو پەرلەمانیش���ی لێكەوتەوە، 
ئەندام پەرلەمانێك پێی وایە كە ئەو شێوازە 
بیرۆكەیەك���ی گەمژانەیە و پەیوەس���تە بەو 
ئارێش���انەی كە تایبەتن بە ئافرەت كە وەك 

بووكەڵەیەكی جوان پێناسە دەكرێت.
- بە پێی هەواڵەكانی ناوخۆی ئەفغانستان 
تاڵیب���ان  بزوتن���ەوەی  ئ���ەوەی  دوای  ل���ە 
زۆربەی ش���وێنەكانی ئەو واڵت���ەی گرتەوه، 
ئافرەتان���ی ئ���ەو واڵت���ە بۆ بەرگ���ری كردن 
لە ح���ەز و ئارەزووكانی���ان و رێگریكردن لە 
س���نوورداركردنیان لە چواردیواری ماڵەكاندا 
چ���ەك هەڵدەگ���رن و لە ری���زی جواڵنەوەی 
"راپەڕین���ی خەڵ���ك" بەرگری ل���ە خۆیان و 

مافەكانیان دەكەن. 
- بە پێی تێڕوانینی دیموكراسیانە هەموو 
خەڵك لە كۆمەڵگەدا بێ  رەچاوكردنی رەگەز 
و پێگ���ەی كۆمەاڵیەتی مافی یەكس���انی لە 
بڕیاردان���دا هەیە، وەك ماف���ی دەنگدان كە 
پێوەری هاوس���ەنگی رەگەزیی���ە و هەروەها 
دەرفەتێكی باشە بۆ ئەوەی ئافرەتان ئامانج 
و خواستە یاس���ایی و سیاسیەكانی خۆیانی 
تێدا بەرجەستە بكەن، بەشداریكردنی ئافرەت 
وەك نیوەی كۆم���ەڵ لە دەنگدان زۆر گرنگە 
و ئەگەرگوزارشت لەو بەرپرسیاریەتییە بكات 
بۆگەیشتن بە جومگە جیازازەكانی كاروباری 
حكومەت و ش���وێنی بڕیاردان لە دەسەالتدا، 
دەبێت���ە خاڵێك���ی بەهێ���ز وەرچەرخانێكی 
مۆدێرنی ممارس���ەی دیموكراسی و پاراستنی 

هاوسەنگی لە نێوان رەگەزەكاندا.
- بە پێی لێكۆڵینەوەكان هەستی نێگەتیڤ" 
وەك ت���رس، تورەی���ی، خ���ه م" كاریگەری 
راستەوخۆی لە س���ەر تێكچوونی هاوسەنگی 
لە جەس���تەدا هەیە، بۆیە پێویس���تە مرۆڤ 
ب���ە تایبەتی ئافرەتان ب���ە وریاییەوە مامەڵە 
بكەن و رێگە نەدەن هەس���تی نیگەتیڤەكان 
كاریگەری لە دەروون و جەس���تەیان دروست 
ب���كات و پێویس���تە بەردەوام ه���ەوڵ بدەن 
تەركیز لە سەر هەستە پۆزەتیڤە كان بكەن. 

چۆمان حسێن

زلیخا سەید حوسێن ئا:نەسرین حەسەن

 شاخه وانێك: شاخەوانی بۆ ئافرەتان سه خت نییە 
گەر ئیرادە و ئامانجی لوتکەی هەبێت

لە هێلینەوە 

ئافرەت و وەرزش���ی شاخەوانی، یه كێكه  له و بابه تانه ی 
كه متر قسه ی له س���ه ر كراوه  و گرنگی پێدراوه ، لێره دا 
ئه مانه وێت تیش���ك بخه ینه  سه ر ئه م جۆری وه رزشه  و 

باس له  ئامانج و گرنگی وه رزشی شاخه وانی بكه ین.

نێگین محمد لە ش���اری س���ۆران ده ڵێت: ئافرەتان 
لە بواری ش���اخەوانیدا ب���ە رێژەیەکی کەم دەردەکەون 
ئەویش لەبەر چەن���د هۆکارێکه ، زۆر لە ئافرەتان هەن 
حەز بە ش���اخەوانی دەکەن، بەاڵم لەبەر چەند هۆیەکی 
کۆنە فکری ئەوا بووەتە رێگ���ر بۆ جێبه جێكردنی ئه و 

خولیایه ن.
ش���اخەوانی بۆ ئافرەتان قورس نیی���ە گەر ئیرادە 
و ئامانج���ی لوتکەی هەبێت، هەندێك ش���ت هەیه  کە 
پێویس���تە ئافرەتان وایان لێبێت تا گەش���تەکەیان بۆ 
زۆر س���ەخت نەبێت.هەموو شتێک سەختی خۆی هەیە 
چونکە هەر شتێک س���ەختی نەبێت قیمەتیشی کەمە، 
بەاڵم ش���اخەوانیش سەختی خۆی هەیە، بە مەرجێک، 
سەختییەکە کەمێک کەم دەکاتەوە کە شاخەوان وەک 
ش���اخەوانێک دەرکەوێت و ش���تەکان ب���ە جدی وەری 
گرێت، وە بە ش���ێوازێکی ته كنیك���ی و جدیەوە بچێتە 

ناو کارەکەی.
نابێت بە س���اڵێک کە شاخەوانی دەکەم، هەستێکی 
زۆر جی���اوازم هەیە لە ش���اخ چونکە هەس���ت دەکەم 
ک���ە بوونی راس���تەقینەی خۆم لە ش���اخ دەبینمەوە، 
هەس���ت دەکەم پارچەیەک لە ڕۆحم شاخە کە کاتێک 
دەگەرێمەوە تامەزرۆی ئەوەم بە دووبارە بە رۆحم شاد 

بمەوە، بەاڵم بە شێوازێکی باشتر و بەهێزتر.
مژدە ساڵح له شاری کەرکوک ئاماژه  به وه  ده كات كه  
بەشداری ئافرەت لەم وەرزشەدا بەپێی ڕادەی کراوەیی 
خەڵکی ش���ار و ش���وێنەکان ئەگۆڕێ. ل���ە کەرکووک 
ش���اخەوانی تاڕادەی���ەک نامۆیە بەخەڵ���ک بەتایبەت 
ئافرەت پێی نائاشنایە، یەکێک لە هۆکارەکان داخراوی 

خێزانەکانە.
بۆ پیاوان چەند قوورس���ە، بۆ ئافرەتیش به هەمان 
ئەن���دازە ب���ە کەمێ���ک جیاوازییەوە بەه���ۆی بنیادی 
جەستەیانەوە. من ساڵ و نیوێکە ئەم وەرزشە دەکەم؛ 
بۆ حەوانەوەی دەروونی ئینسان پێویستە. ئەکرێ وەک 
وەرزشێکی ڕوحی چاوی لێ بکرێ زیاتر لە جەستەیی.
لیس���ا س���ه عدواڵ ئەندامی گروپی حەسارۆس���ت لە 
س���ۆران، بە بەراورد لەگەڵ س���ااڵنی پێشتر لەئێستادا 
ئافرەتان زیاتر بەش���داری وەرزشی شاخەوانی ئەکەن 
چ وەک وەرزش ی���ان وه ك ح���ەز و خولی���ا و بینینی 
سروش���ت ب���ێ هەرچەند هێش���تا کاریگ���ەری کلتور و 
دابونەریت ماوە بەس���ەر هەندێك لەقەزاکانەوە، بەاڵم 
کلتور ش���تێکە ڕۆژانە دەگۆڕێت و تازە دەبێتەوە و ڕۆژ 
لەدوای ڕۆژ ئافرەتان زیاتر هەست بەمافەکانیان ئەکەن 

لەنێوکۆمەڵگه دا.
لەڕووی فسیۆلۆجی جەستەییە جەستەی ئافرەت و 
پیاو جیاوازه ، بەاڵم ئەوە بەمانای ئەوە نایەت ئافره تان 
نەتوانن وەرزشی شاخەوانی بکەن، بۆمن وەک ئافرەتێک 
تاڕادەیه ك ناتوانم کێش���ی زیاتر لەجەس���تەم هەڵگرم 
پێموایە ئەوە بۆپیاوانیش وایە، باش���ترە کۆڵەپشتێکی 

گونج���او لەڕووی کێ���ش و قەب���ارەوە بەکاربهێنیت. 
نزیک���ەی چوار س���اڵ ئەبێت بڕینی ئ���ەو کیلۆمەترانە 
بەردەوام هەس���تێکی نوێم ئەیاتێ، ئاشتبونەوە لەگەڵ 
ئەوسروش���تەی بێ بەرامبەر جوانیم���ان ئەیاتێ وێڕای 
ئه وه ی کە س���ودگەلێکی هەیە لەڕووی تەندروس���تی و 

دەروونیشەوە.

هۆش���یاری تەندروس���تی له ناو کۆمەڵگه  لە خواردن و 
پێویس���تییە بنەڕەتییەکانی دیکە پێویسترە، هۆشیاری 
هاندەر و ڕێگا نیش���اندەرە بۆ دۆزینەوەی چارەس���ەر و 
چۆنیەت���ی مامەڵەکردن لەگەڵ ئەو گرفت و کێش���انەی 
رووبەرووی ئەندامەکانی کۆمەڵگه  دەبێتەوە. هۆشیاری 
پزیش���کی و چۆنیەتی چارەس���ەرکردنی ئەو کێش���ە و 
پێویس���تیانەی دێن���ە پێش، پێویس���تی ب���ە هاندان و 
وریاکردنەوە و ڕێنوێنی پزیش���ك و پسپۆرەکان هەیە. 
لەمبارەوە "دکتۆر بوش���را شەفیق" ش���ارەزا و پسپۆر 
لە نەخۆش���ییەکانی ئافرەت���ان و منداڵبوون لە بنکەی 
تەندروس���تی دارەت���وو، دەڵێت پێویس���تە نەخۆش و 
ئافرەتی دووگیان بەش���ێوەیەکی بەردەوام س���ەردانی 

پزیشكی پسپۆر بکات. 

دووگیان���ی الی ئافرەت کە دیاردەیەکی سروش���تیی 
و فس���یۆلۆجییە، پێویس���تی بە رێنوینی ب���ەردەوام و 
هۆش���یاریی و زانیاریی دروس���ت لەب���ارەی دووگیانیی 
دەبێ���ت. ئافرەت لەکاتی دووگیانی پێویس���تی بەچییە 
و چۆن تەندروس���تی خ���ۆی و کۆرپەکەی بپارێزێت، بۆ 
وەاڵم���ی ئەم چارەس���ەریی و ڕێنویانە دكتۆر "بوش���را 
ش���ەفیق" ده ڵێ���ت: بۆئ���ه وه ی ئافره تان���ی دووگیان 
تەندروس���ت بێت پێویستە پابەندی ئەو ڕێنمایە تایبەتە 
پس���پۆریانە بێ���ت کە دەرب���ارەی ئافرەت���ی دووگیان 

باڵودەکرێنەوە. 
نەخۆش، یان ئافرەتی دووگیان دەبێت بەشێوەیەکی 
بەردەوام سەردانی بنكەی تەندروستی بكات و گرنگترین 
ش���ت ئەوەیه، ه���ەر کاتێک هەس���تی ك���رد دووگیانه 
دەبێت یەكس���ەر س���ەردانی پزیشكی پس���پۆر و بنكە 
تەندروس���تییەکان بكات، هەروەها ئەم کەسانە بەر لە 

وادەی منداڵبوون پێویس���ته پەیڕەوی خشتەی سەردانه 
دیارییكراوەكانی بكات و پابەبدبێت بەخش���تەی كوتانی 
دیارییكراو کە بۆ ئافرەتانی دووگیان دەستنیشان کراوە. 
س���ه باره ت به ج���ۆر و چۆنیه تی خواردن���ی ئافره تی 
دووگیان دكتۆر بوش���را ش���ەفیق ئاماژه ی بۆ ئه وه  كرد 
كه  پێویس���ته ئافرەتی دووگیان خواردنی تەندروست و 
جۆراوج���ۆر بخوات كه ڤیتامی���ن و كانزاكانی تێدابێت، 
چونك���ه تواناکانی بەرگری لەش زیاد دەکەن و ئەمەش 
لەپێن���ج پێكهاتەك���ەی خۆراك���دا هەیه، ك���ه بریتین 
لەس���ەوزه و می���وه و پاقلەمەنیی���ەكان و پڕۆتینات و 
ش���یرەمەنییەكان. لەبی���ری نەکەی���ن گرنگترین مادەی 
خۆراكی شیر و بەرهەمەكانییەتی وەكو پەنیر و ماست، 
ئەمانە هاوکاری نەش���ونمای كۆرپه و پاراستنی ددان و 

ئێسكی كۆرپه دەکەن. 
لەب���ارەی رێنوێن���ی و هۆش���یارکردنەوەی دای���کان 
و ئافرەتان���ی دووگیان و پاراس���تینی گیانی خۆیان و 
تەندروس���تی کۆرپ���ەش د. بوش���را دەڵێ���ت: لەكاتی 
منداڵبوون باشترین شوێن دامەزراوه تەندروستییەكانه، 
چونكه ئافرەتی دووگیان چاودێری تەندروستی دەكرێت 
تاك���و دووربێ���ت لەهەموو كێش���ەیەكی مەترس���یداری 
ناتەندروس���ت، لەوانە دیاردەی خوێنبەربوون و سەختی 
و دژواری منداڵب���وون. ئەم پزیش���كه  پس���پۆرە وەک 
ئامۆژگارییەک بۆ ئافرەتانی دووگیان و ئافرەتان بەگشتی 
و داوایان لێ���دەکات و دەڵێت: لەبیرتان نەچێت یەكەم 
ش���ت پێویستە بیکەن س���ەردانی بنكەی تەندروسییە، 
هەرکاتێک هه س���تت بەنیش���انەكانی دووگیانبوون کرد 
خێرا و ڕاستەوخۆ خۆت بگەینە بنکە تەندروستییەکان. 
دووەم شت پێویس���تە لەماوەی دووگیانیدا الیەنی كەم 
چوار جار س���ەردانی بنكەکان بک���ەن، کە گرنگترینیان 

سەردانی چوارەم وسێێەمە. لەبیر نەکەن باشترین جێگه  
بۆ منداڵببوون نەخۆشخانەیه.

بۆیە ئەگ���ەر منداڵب���وون خواس���تێکی دەروونی و 
کۆمەاڵیەتی و خانەوادەیی و سروش���تی بێت، هۆشیاری 
کۆمەاڵیەت���ی و تەندروس���تی یەکێک���ە لەپێویس���تییە 
خودییەکان���ی ه���ەر تاکێ���ک، پەرەپێدانی هوش���یاری 
تەندروس���تی الی ئافرەت و تاکەکانی کۆمەڵگا بەگشتی 
دەبێتە پەرەپێدانی بنەما گش���تییەکانی کۆمەڵگه یەکی 
تەندروس���ت و پاراس���تنی تەندروس���تی منداڵەکان و 
خاوەن  تەندروس���تی  کۆمەڵگه یەک���ی  بەرهەمهێنان���ی 
ئیرادەیەک���ی هوش���یار الی ئافرەت���ان و ئەندامەکانی 
کۆمەڵگه  بەگش���تی. ل���ەم ڕێگەیەوە نەک ه���ەر تەنیا 
ئافرەت خودی خ���ۆی و کۆرپەکانی دەپارێزێت، بەڵکو 
کۆمەڵگ���ه  بەگش���تی دەپارێزێت، بۆی���ە پابەندن بوون 
بەڕێنماییە تەندروس���تییەکان و پەرەپێدانی هوشیاری 

تەندروستی الی ئافرەت پێویستییەکی گرنگە.

 د. بوشرا شەفیق: پەرەپێدانی هۆشیاری تەندروستی 
الی ئافرەت، بنیادنانی کۆمەڵگه یەکی تەندروسته 


