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هێلین میدیا - هه ولێر

ئافرەت���ان ل���ە زۆرینەی کۆمەڵگەکان���ی جیهاندا 
ڕووب���ەڕوون لەگەڵ کێش���ەی جۆراوجۆر، ڕاده  و 
ڕێژه ك���ه ی بەپێی کولت���ور و نەریتی کۆمەاڵیەتی 
و سیس���تەمی دەسەاڵتداری واڵتان جیاوازه  به اڵم 
كرۆكی ته واوی پرسه كه  یه كه  كه  پاشماوه ی یه ك 
سیس���ته می كۆمه اڵیه تی- سیاسی و یه ك جۆری 
بیركردنه وه ی���ه ، ئەم ب���اره  بنچینه یه كی مێژوویی 
دوورودرێ���ژی هه یه  كه  س���ەرچاوەی لە س���یماو 
جیاوازییه  فیسیۆلۆجییه كانی نێوان هه ردوو تاكی 
مرۆڤ وه رگرتووه  و دواتر سیستەمی کۆمەاڵیەتی- 
سیاسی، له  چوارچێوه ی كۆمه ڵه  قاڵب و فۆرم و 
به ها رێكی خس���توون  و ڕەوایەتی پێداوە. دوای 
شۆڕشی كش���توكاڵی و ورده  ورده  جێگیربوونی 
مرۆڤه كان له  گوند و ش���ار و شكڵگرتنی خێزان و 
به ها و جۆری په یوه نده  كه س���ییه كانی ناو خێزان 
هاو كات له  گه ل سیسته می فه رمانڕه وایی، ڕه گه زی 
نێ���ری مرۆڤ بوو به  چه ق���ی كۆمه ڵگا و ته واوی 
چه مك، ئۆرگان و ش���ێوازی ژیانی كۆمه اڵیه تی، 
ئابووری و سیاس���ی له  ڕوانگه ی ئه و پێناس���ه  و 
ل���ه  به رژه وه ندی ئه و دارێژران. به م ش���ێوه یه  له  
کۆمەڵگە، هزری پیاوس���االری بااڵدەست كراو و 
پیاو ب���وو به  خاوەن بڕی���ار و چەقی گرنگیدان، 
هەربۆیە تا ئێس���تا پیاو دەسەاڵتێکی ڕەهای لە 
دەروون و ه���زر و وێناکردن���ی تاکەکان���دا هەیە، 
ب���ەو ش���ێوەیەش پیاوبوون ڕووب���ەڕوو نابێتەوە 
لەگەڵ ئاس���تەنگ و ڕێگرییە کولتوری و ئابوری 

و سیاس���ی و کۆمەاڵیەتیی���ەکان. پی���او ب���وون 
وەک کێش���ەیەک وێن���ا ناک���رێ و نابینرێ؛ ڕێک 
پێچەوانەی ئافرەتبوون کە کراوە بە کێش���ەیەکی 
قوڵی ڕەگداکوتراوی فرەڕەهەند، کێشەیەک وەک 
کێش���ەی نەتەوەیەکی داگیرکراوی ژێردەس���تەی 

نەتەوەیەکی بااڵدەست. 
پاڵپشت بەو دەس���ەاڵتە ڕەهایە پیاو هەرچی 
تایبەتمەن���دی باش و کارایی و هێز هەیە داویەتە 
پاڵ خۆی و پێچەوانەی ئەو تایبەتمەندیانەش بە 
ئافرەت، ئەوە پیاوە کە پێناسەی بۆ ڕۆڵی خۆی 
و ئەرکی پیاوبوون کردووە و ئەوە پیاویش���ە کە 
ئەرک و ڕۆڵی بۆ ئافرەت دیاری کردووە و وێنای 
ئافرەتبوونی کردووە، ئەمەش کرۆکی کێشەکانی 
نێ���وان ئەم دوو ڕەگەزەیە، لەبەرئەوەی ڕەگەزێک 
ناتوانێت گوزارشت لە ڕەگەزەکەی دیکە بکا و لە 
جیاتی ئەو بیربکاتەوە و ڕۆڵی بۆ دیاری بکات و 
بڕیاری بدات، هەربۆیە سەرەڕای گۆڕانکارییەکان 
و هاتنەمەیدان���ی ئاف���رەت، هزری پیاوس���االری 
دەس���ەاڵت و هێزی خۆی لە دەس���ت ن���ەداوە، 
بەش���یوەیەک ئافرەت وەک مرۆڤێک���ی هەژمون 

لەسەری کولتوری پیاوساالری دەبینرێ.
ئەگەر لێرەدا باس لە ئافرەتبوون لە کۆمەڵگەی 
کوردی���دا بکەین؛ دەبینین تا ئێس���تاش کۆمەڵێ 
ڕێس���ای توندی پیاوساالری تەحەکوم بە بوون و 
ڕۆڵ و ئەرکی ئافرەت دەکەن. ئافره ته  له  ناو خێزان 
زاتی ئیراده  ناكات، مافی بڕیاری لێ سه ندراوه ته و 

موڵكی باوك، برا و هاسه ره . ده چه وسێنرێته وه  و 
توندوتیژی به رامبه ری ده كرێت وه ك هاسه ر و كچ، 
و زۆرترین ئاستەنگ و بەربەستیش لە ڕێگەی کار 
و هەنگاوەکانی دادەنرێت، هەربۆیە ڕێگای ئافرەت 
ب���ۆ ئازادی مرۆڤبوون تژییە ب���ە چەندین ڕێگری 
و ل���ە هەموو ڕێگرییەکانیش دژوارتر، پێناس���ه ی 
شوناسی ئافره ته  له  ڕوانگه ی جه سته كه یه وه  نه ك 
مرۆڤبوونی؛ هه روه ها  گرێدراوی و  به ندێتی ئافره ته 
ب���ه  چه مكی موڵك نه ك هاوب���ه ش و پارڤه كه ری  
ژیان له  ناو خێ���زان و كۆمه ڵگا  . لەهەمانکاتیش 
ئەگەر لێرەدا هەڵوەس���تەیەک لەسەر ئامارەکانی 
بەدەنگهاتن���ی ئافرەتان لە ئاس���ت توندوتیژییە 
خێزانیی���ەکان، بەرزبوونەوەی ڕێژەی بەش���داری 
ئاف���رەت لە کایە جیاجی���اکان، چاالکی ئافرەتان 
لە چوارچێوەی ڕێکخراوەکانی کۆمەڵگەی مەدەنی 
و کاریگ���ەری کاری ڕێکخراوەکان���ی ئافرەتان لە 
درووس���تبوونی هۆش���یاری دەربارەی مافەکانی 
ئاف���رەت و یەکس���انی جێن���دەری بکەی���ن؛ بە 
ش���انازییەوە دەڵێین، ئافرەتی کوردس���تانی ئەو 
وێنایەی قبوڵ نییە کە سیس���ته می پیاوساالری 
بۆی کێش���اوە و ڕادەس���تی قەدەری پلە دوویی 
نەبووە و هاتۆتە گۆڕەپانی تێکۆش���ان و خەباتی 

مەدەنی و کۆمەاڵیەتی و سیاسی و ئابووری. 
 ئێم���ەی ئافرەت���ی کوردس���تانی ڕێگایەک���ی 
دوورودرێژمان لە پێشە و پێویستە وەک ئافرەت 
یەکدەنگ بین لە پشتگیری یەکتر و بردنە پێشی 
پرس���ەکەمان، ل���ە ڕەتکردنەوەی ئ���ەو ڕێگرییە 
کولت���وری و کۆمەاڵیەتیان���ەی ک���ە مێنتاڵیەتی 
پیاوساالری لە پێشی داناوین، لە سازش نەکردن 

لە مافە بەدەس���تهاتووەکان و کۆششی بەردەوام 
بۆ گەیش���تن بە تەواوی ماف���ە گەردوونییەکان، 
مک���وڕ بین لە ڕەتکردنەوەی ئەو شوناس���ەی کە 
هزر و حه ز و پێگه یشتنی پیاو بۆی دیاریکردووین 
و له  ش���كۆی مرۆڤبوونی خس���تووین، بە ڕۆحی 
ئافرتانە و دایکانە و هزری ڕۆش���ن بۆ گێڕانەوەی 
پێگەی ڕەسانەیەتی و مێژوویی و کۆمەاڵیەتیمان 
تێ بکۆش���ین وه ك مرۆڤێكی ئازاد و سه به ست. 
تێگەیش���تنێکی قووڵترمان بۆ پرسەکەمان و بۆ 
کێش���ەکانمان لەگەڵ ڕەگەزی بەرامبەر وەک دوو 
ڕەگ���ەزی سروش���ت جیاواز به اڵم ل���ه  هه مانكات 
هاوبه ش و ته واوكه ری یه كتر هەبێت، بتوانین ئەو 
ڕاستییە بگش���تێنین کە پرسی ئافرەت پرسێكی 
سیاسی – كۆمه اڵیه تییه  واته  ده بێته  پرسی پیاو 
و کۆمەڵگ���ەش، دیدێک���ی ڕوونترمان بۆ چەمکی 
یەکس���انی و جیاوازی هەبێ���ت، چۆن کار بکەین 
بۆئەوەی لەگ���ەڵ ڕەگەزی بەرامب���ەر لە ماف و 
دەس���کەوت و ئەرک و بەرپرس���یاریەتی یەکسان 
بی���ن و بە جیاوازیی���ە سروش���تییەکانمان وەک 
ئافرەت ش���انازی بکەین و شوناسی ژن بوونمان 
بپارێزین. چۆن چه مكه  شێواوه كان و په یوه ندییه  

هه ره مییه كان سه ر له  نوێ پێناسه  و داڕێژین. 
هەموو ئەمانە و کۆمەڵێ چەمک و پرسی دیکە 
پێویستیان بە پێناس���ەکردنەوە و تیۆریزەکردن 
هەی���ە، خەب���ات و تێکۆش���انمان وەک ئافرەتی 
کوردس���تانی پێویستی بە بنەمایەکی تیۆرییە کە 
سەرچاوەکەی ناسینی خودی کێشەکانی ئافرەتی 
کوردس���تان بێ، بۆ ئەو مەبەس���تە کاری رژد و 

هەنگاوی بوێرانەمان لە پێشە.

مهاباد حسێن کەریم دەرچوی کولیژی پەروەردەی 
وەرزش���ی و جێگری یانەی وەرزش���ی سەرچنارە 
ئاماژە ب���ەوە دەکات کە هەرلەمنداڵیەوە خولیای 
وەرزش ب���ووە وهەر لەس���ەرەتای لەقوتابخانەوە 
دەستیپێکردوە و هەتا قۆناغی کۆتایی ئامادەیش 
بەردەوام ب���ووە لەگۆڕەپان و مەی���دان بەهەموو 
یاریەکانیەوە، پاشان بووە بەیارزانی تایکواندۆ تا 
لەپشتێنی رەشی دوودانەی بریوە و لە تایکواندۆ 
یەک���ەم ئافرەت ب���ووە لەهەرێمی کوردس���تان و 
دووەم ئافرەت لەس���ەر ئاس���تی عێراق کە پلەی 

ناوبژیوانی پێبدرێت و کاری پێبکات.

خاتوو مهاباد حس���ێن باس لە بەدەستهێنانی 
پل���ەی تەحکیمی لە موای تای دەکات و دەڵێت: 
بەالی منەوە ئاس���ان بوو چونکە ئەویش یەکێکە 
لەهونەرە جەنگی���ەکان زور حەرەکەو تەکنیکیان 
نزی���ک یەکترە لەیاریدا ب���ەاڵم هەرجیاوازی هەیە 
لەکاری ناوبژیوانیدا ماوەیەکی زۆرە دەستمکردوە 

بەیاریک���ردن پش���ت بەخ���وا ئەمەوێ���ت ببم بە 
ڕاهێنەری کچان بەاڵم پێ���ش ڕاهێنەری دەورەی 
ناوبژیوانی���م بین���ی و تەنه���ا ئاف���رەت بووم کە 
بەش���داربووم لەدەورەکە لەک���ۆی 25 کوڕ، ئەم 
دەورەی���ە لەس���لێمانی بەسەرپەرش���تی لیژنەی 
ئۆڵۆمپی نیش���تمانی عێراقی و ناوەندی یەکێتی 
م���وای تای عێراق���ی )تای بۆکس���نگ( و لەژێر 

چاودێری بەڕێز پارێزگاری سلێمانی ئەنجامدرا. 
س���ەبارەت ب���ە ئاس���تی توان���ا و لێهاتوویی 
ئافرەتان���ی ک���ورد لە وەرزش و بەدەس���تهێنانی 
پلەی یەک���ەم لە ناوخ���ۆ و نێودەوڵەتیدا خاتوو 
مهاب���اد دەڵێت: بەڵ���ی لەیاریی���ە فەردییەکان 
لەشەترەنج توانراوە و هەندێک جاریش بۆئاستی 
یەکەم���ی نەخێرنەتوانراوە ئەو پلەیە بەدەس���ت 
بهێنرێت بەاڵم توانیویانە بەش���داربن لەیارییە نێو 

دەوڵەتییەکان.
هەروەه���ا خات���وو مهاباد حس���ێن ئاماژە بۆ 
ئەو ئامانج���ەی دەکات کە چەند س���اڵێکە بۆتە 

خولیای مێش���کی و دەڵێت خۆزگ���ە بمتوانیایە 
وەک قوتابخانەیەک هەموو یارییە وەرزشییەکانی 
تی���ا جێبکەم���ەوە بۆئافرەت���ان و هەرلەتەمەنی 
گۆش���م  بۆوەرزش  بەخۆشەویس���تی  منداڵییەوە 
بکردنای���ە نەک تا تەمەنێک کە خۆیان ئەناس���ن 
بیر لەخۆی���ان ئەکەنەوە بۆ لەش ڕێک پەنا بەرن 

بۆ سەنتەرەکان.
هەرچەندە س���ەنتەری لەش جوانی هەیە بەاڵم 
زور جار کێش���ە دروس���ت ئەبێت ب���ۆ ئافرەتان 
لەالیەن هاوسەرەکانیانەوە، من بۆ ماوەی12 ساڵ 
مامۆستای لەش جوانی بووم هەر وەک لەسەرەوە 
ئام���اژەم پێک���رد خۆزگەپاڵپش���تێکم هەبوای���ە 
بۆکردن���ەوەی س���ەنتەرێکی وەرزش���ی ئافرەتان 
بمتوانایەی خزمەتی  بۆئەوەی  بۆهەموویارییەکان 
ئافرەتانی کوردم لەو بوارەدا بە باش���ترین شێواز 

بکردایە.
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بۆچی ئافرەتان پەنا بۆ 
خۆکوژی دەبەن؟

نازەنین عەزیز
تاوانی خۆکوشتن یا خۆسوتاندن جارناجارێ یاخود ماوە ماوە دەبێتە مانشێتی 
گەرمی هەواڵەکان وە بگرە لەتۆرە کۆمەاڵیەتیەکان و سۆشیاڵ میدیاش گرنگیەکی 
زۆر ب���ەو بابەتە ئەدرێ زۆرجار بکەری تاوانەکە وەک پالەوان پیش���ان ئەدرێ لە 
ڕاگەیاندن���ەکان و گرنگیەکی زۆری پێ دەدرێ،لەهەرێمی کوردس���تان ئامارەکانی 
خۆکوش���تنی یان خۆس���وتاندنی ئافرەتان ساڵ دوای س���اڵ لەهەلکشانێکی پڕ 

مەترسی دایە.
پرس���یاری هەرە گرن���گ لێرەدا ئەوەی���ە تاوانی خۆک���وژی چیە؟هۆکارەکانی 

چین؟خۆکوژی لەدیدی یاساو شەریعەتەوە چۆن وێناکراوە؟
خۆکوشتن لەسادەترین پێناسەدا،بریتیە لە کردارێکی کوشندە کە مرۆڤێک بە 
ئەنقەست و بەویستی خۆی هەڵدەستێ بە کۆتایی هێنان بەژیانی خۆی جا بەهەر 
ش���ێوازو وەسیلەیێک بێ،وەسیلەکانی خۆکوشتن زۆرو جۆراو جۆرن پیاوان زیاتر 
وەس���یلەکانی توندوتیژترو ترسناکتر لەوەسیلەکانی ئافرەتان بەکار دێنن بۆ خۆ 
کوژی لەوانە خۆهەڵواسین بەپەت و خۆهەڵدانە خوارەوە لەشوێنی بەرزو ترسناک 
یان بەکارهێنانی چەک بۆ ئەنجامدان���ی کردەوەکە بەاڵم هەرچی ئافرەتانن زیاتر 
وەس���یلەی خۆ ژەهراوی کردن بەدەرمانەکان و خۆسوتاندن بەکاردێنن هەمو ئەو 
وس���یالنەی کە تاکەکان بەکاری دێنن بۆ خۆکوژی ئەم���ەش بەهۆی ئەوەی ئەم 

وەسیاڵنە زۆرن و بەردەست و ئاسانترن لەوەسیلەکانی تر.
تاوانی کوش���تن تاوانێکە لەزۆربەی کۆمەلگە مرۆییەکان بونی هەبوەو هەیە و 
بەردەوامیش دەبێ دەتوانم بڵێم تامرۆڤ و غەریزە شەرانگێزییەکەی هەبێ تاوانی 
کوشتنیش بەردەوام دەبێ بۆیە بۆ ڕێگری لەزۆربونی تاوانەکە یاسا دانراوەو سزاش 
بۆ بکەری تاوانەکە دانراوە بەاڵم خۆکوش���تن ناچێتە ناو پرۆسێس���ی یاساییەوە 
لەبەر ئەوەی هیچ دەقێکی یاس���ایی نیە سزا بۆ ئەو کەسە دانرابێ کەهەڵدەستێ 
بەئەنجامدان���ی کردەوەی خۆک���وژی دژ بەماف و گیانی خۆی لەروانگەی یاس���ا 

خۆکوشتن بەتاوان دانانرێت.
بەگش���تی س���نوردار کردنی کردەوەی خۆکوژی ئەرکی کۆمەڵگەیە بەدەرەجە 
یەک.هۆکارەکانی خۆکوژی ئافرەتان یاخۆس���وتاندنی ئافرەتان زۆرو جۆراوجۆرن 
هەمو ئاراستە و بیروراکان باس لەوە دەکەن کە)کێشە کۆمەالیەتیەکان،پرۆسەی 
هاوس���ەرگیری بەزۆر پێش تەمەنی یاسایی،خراپی پرۆسەی پەروەردەکردن لەناو 
خێ���زان، لەکەداربونی ناوبانگ و س���ومعەو کەرامەتی لەناو کۆمەڵگە، نەهاتنەدی 
ئامانجە جۆراو جۆرەکانی ژیان، تەداخولکردنی کەس���ی س���ێیەم لە ناو خێزان، 
داب���و نەریتی خراپی ناو کۆمەڵگە، نادادپ���ەروەری، مەحروم بونی ئافرەت و کچ 
لەن���او خێزان و کۆمەڵگە،لەبەرچاو نەگرتنی ڕاوبۆچونی ئافرەت لەناو خێزان، بێ 
ئ���اگا بونی ئافرەت لەمافی خۆی، بێئومێد بون لەژیان، لەدەس���تدانی کەس���انی 
نزیک، نەخۆش���ی دەرونی رۆحی، بەهەند وەرگرتن وبەگرنگ باس کردنی لەالیەن 
ڕاگەیاندن���ەوە کەزۆربەی ج���ار بکەرەکە وەک پالەوان پیش���ان ئەدرێ( ئەمانەو 
چەندی���ن هۆکارگەلێکی تر رێخۆش���کەرن بۆ پەنابردنە بەر خۆکۆش���تن لەالیەن 

ئافرەتەوە.
کردەوەی خۆکوش���تن لەروانگ���ەی ئایینەوەش نەهی لێکراوە بەپێی قس���ەی 
ش���ارەزایانی ئایینەوە کوشتن و خۆکوش���تن تاوانێکی گەورەن لەریزی هاوبەش 
دانانە بۆخودا،خوای گەورە دەفەرموێ���ت )وال تلقوا بایدیکم الی التهلکم(البقرە 

1٩5
واتە:بەدەستی خۆتان خۆتان بەرەو تیاچون مەبەن.

هەروەها پێغەمبەرمان)د.خ(دەفەرموێت)م���ن قتل نفس���ە بش���یئ فی الدنیا 
عژب بە یوم القیامە(واتە:کەس���ێک لەدونیا بەشتێک خۆی بکوژێ لەڕۆژی دوایی 

بەهەمان شت سزا دەدرێ.
بۆیە دەگەینە ئەو ئەنجام و قەناعەتەی کە خۆکوش���تن چارەسەر نیە بۆگشت 
ئەو کێش���انەی کەدێنە بەردەم هەر کەسێک بگرە لەدەستدانی ئەو ژیانەو ژیانی 

دواییشە.

 ژن ئینانا ژ ئێكێ  پتر ژی مەرجێن خوە هەنە
پێ����ك ئینانا خێزانێ  ئێك ژ س����وننەتێن ژیانێ  یە و ائینێ  
ئیس����المێ  دا هاتیە حەالل كرن ك����و زەالم هەتا چوار ژنا 
بینی����ت لێ  چاوا و لس����ەر چ بنیات ب����و وی ئەف چەندە 
یا درورس����تە؟ چەند ش����ارەزا ژالیێ  دەروونی و جڤاكی و 

ماموستایەك بڤی رەنگی بەحس ل بابەتی دكەن. 

ماموستا ؛ لەیال عەلی، دبێژیت:
ئەو زەالمێ����ن نوكە ژنا دوێ  دئینن هەموو ئەونینن یێن 
پێتڤ����ی بەلكو پرانیا وان لدی����ف زەوقا خوەدئینن،هندەك 
ژی هەن����ە ب هیجەتا نەبون����ا زاروكا یان كێم زاروك هەنە 
دێ  هزرا ژن ئینانا دوێ  كەن دبیت هندەكا نژی ئاریش����ە 
دناڤب����ەرا واند هەنە وەك وەك ژن ومێر ئەڤجا دێ  كەربێ  
ژ ئێ����ك و راكەن و زەالم ژی دێ  ب دەلیڤە بینیت ژنادوێ  
بینت و دراس����تی دا ئەز دگەل هندێ  نیمە كو زەالم بخوە 
چوار ژنا حەالل بكەت د دەمەكی دا كونەشێت مافێ  ئێكێ  
ژی بدرس����تی بدەتێ . لێ  دیسان ژی دەما زەالم ژنا دوێ  
دئینی����ت نابیت بهێلیتە دئێك مالڤ����ە چونكە ژن بخوە یا 
هەس����تیارە نەخا س����مە یا ئێكێ  كو دبینیت هەڤژینێ  وێ  
لبەر چاڤێ����ت وێ  دگەل ژنەكا دیە مەیالوی پتر بو یادوێ  
دچیت لڤی حالەتی دبیت ژنا ژنا ئێكێ  پەنایی بو تولڤەكرن 
یان كەربەكا زێدەتر ببەت و پتر ئاریش����ە دروس����ت بن و 
دگەل تولڤەكرنی ژی نینم .دیس����ان ژبیرنەكەین كو هێشتا 
مە سیس����تەمی عەشایری مایە ئەڤجا دڤێت ژن لسەرخاترا 
ڤان تشتا تەحەمولێ  ب عەقالنە دگەل ڤێ  مەسەلێ  بكەت 
و پەنای����ێ  نەبەتە بەرخیانەتێ ،ئەگ����ەر زێدە حالەتێ  وێ  
بەرتەنگاڤ بویە بال داخوازا جودابونێ  بكەت كو هەریەك 
ل مالەكێ  بژین یان بخوە پێك ئینانا خێزانەكادی بگەریت 
لدیف رێكا دروس����ت : لەیال خان����ێ  گوتژی : هندەك جار 
ژن ژی دبیتە ئەگەر كو ئێكادی لس����ەر بهێت چونكە ئەو 
دشێت مالێ  بخوە و زەالمی خوش بكەت كو كەس نەشێت 
كارتێكرنێ  ل وان بكەت و خێزانەكا سەركەفتی هەبیت ئەو 
ژی ژن دڤێ����ت رێزێ  ل زەالمی بگریت و یاگوهداربیت نەك 
بێژین وەك عەبد بیت بو زەالمی لێ  وەسا رێز دناڤبەراواندا 
هەبیت كو بوش����ایی نەدروست بن بو دروست بونا ئاریشا 
. چونكە خێزان تش����تەكێ  پی����رووزە دەما هاتە پێكئینان 
خالس چونكە تشتی وان دڤێت ژ ئێك و دوو بزانن دڤێت 
بەری پێكئینا خێزانێ  بیت نەك ل پشتی ئاڤاكرنا خێزانێ  
ل هێجەتابگەرن ئەڤجا چ ژالیێ  ئابوری یان زانس����تی یان 
دلداری ..ماموس����تا لەیالیێ  نمونەك ژی لس����ەر ژنەكا ژن 
لس����ەر هاتی ئین����ا كوئەوژی هەر ماموس����تایە گوت : مە 
ماموس����تایەك هەیە ژنا دوێ  لس����ەر هاتی����ە لی ئەو دەما 
بەحس����ا خوەدكەت پتر رێزێ  ل ئێك ودوو دگرن و كارێ  
خوەیێ  مال و دەرڤەژی ب ئازادی و س����ەركەفتیانە دكەت 
بێی كو ژ ئاریش����ە بو دروس����ت بن . لێ  دیسان ژی ژنەك 
هەبوی����ە دەما زەالمێ  وێ  ژنا دوێ  ئینایی ئەو كریە كرێدار 
دخانیەكێ  دا و خانی بو ژنا دوێ  كریە و یا ئێكێ  پش����ت 
گوه ئێخس����تیە. ژبەرهندێ  ئەگەر ژ كاودانێن پێتڤی نەبن 

دگەل هندێ  نیمە زەالم ژنا دوێ  بینیت .
 جڤاكن����اس ؛حاجی بێس����كی؛ ل����دوور كارتێكرنێن ژن 
ئینادوێ  لس����ەر ژن����ا ئێكێ  دبێژیت :ل ش����ەریعەتی دا یا 
دروستە دوو ژنابینین تایبەت ئەگەر عوزر هەبن و بوچونا 
ژنێك����ێ  هاتبیت����ە وەرگرت����ن و رەزامەندیا وێ  و دیس����ان 
دادپەروەری دناڤبەراون دابیت بڤی رەنگی یادروستە زەالم 
ژن����ا دوێ  بینیت. ژبەرڤێ  چەن����دێ  ژی ئەگەر زەالمی بیێ  
بەرچاف وەرگرتنا ڤان خاالن ژنا دوێ  ئینا بێ  گومان دێ  
ژنا ئێكێ  ك����ەرب ڤەبون لدەف چێبیت و دبیت حەزبكەت 
ژكەربێن زەالمێ  خوەدا تش����تەكێ  نەدروست بكەت و داكو 
زەالمی ش����ەرمزاربكەت وەك تولڤەكرن����ەك چونكە ئەڤە 

مەس����ەلەكا دەروونی ی����ە ودبیت جڤ����اك ژی كارتێكرنێ  
لێبكەت.ل����ێ  ئەگەر ه����ات و زەالمی هەر ژنا دووێ  ئینا ب 
بوچونامن هندی دش����یاندابیت بال لێك تێگەهشتن و بهێن 
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ستراتیژیه تی ئافره تان بۆ به  
ده ستهێنانی مافه كانیان له  

گۆڕه پانی سیاسیدا

 د.ئاریانا ئیبراهیم
هه رچه نده  به ش����دارپێكردنی ئافره تانی كوردس����تان له  ژیانی سیاس����ی كۆمه ڵه  هه نگاوی 
ئه رێنی ناوه  ، به اڵم هێش����تا رێژه ی ئه و ئافره تانه ی كه  له  بواری سیاس����ییدا كار ده كه ن 
و كاران گونجاو نین   له گه ڵ كێش����ی واقیعی و راس����ته قینه ی ئافره تانی نیشته جێبوو له و 
كۆمه ڵگای����ه دا. به  راس����تی زۆر له و كۆس����پ و ته گه رانه ی كه  رێگری له  به ش����داریكردنی 
ئافره تان به  ش����ێوه یه كی ته واو و كارا له  بواری سیاسیدا ده كه ن، تا ئێستا به رجه سته ن. 
بۆنموونه  ده س����تێوه ردانی حكومه ته كان له  پرۆس����ه ی هه ڵبژاردن����ه كان یان په یڕه وكردنی 
هه ڵبژاردنێك����ی نا دادپه روه رانه  و نه بوونی ش����ه فافیه ت له  پرۆس����ه كه  به  گش����تی، جگه  

له مانه ش  زۆری ئافره تان رووبه رووی چالنجی دیكه ش ده بنه وه  وه ک:
 - الوازی پش����تگیری پێویس����ت بۆ ئافره تان به  مه به س����تی گه یش����تنیان به  شوێنه كانی 

بریاردان. 
- بوونی وێنه ی نه رێنی الی زۆربه ی س����ه ركرده  سیاس����ی و حیزبییه كان له سه ر ئافره تان 
به  گش����تی. - هه ڵه  تێگه یشتن له  توانا سیاسی و رێكخراوه یی و په یوه ندییه كانی ئافره ت 

به گشتی. 
 - كه می  زانیارییه كانی ئافره ت بۆ ماف و به رپرسیاریه تیه  سیاسیه كان خۆی به  تایبه ت.
- هه ژاری كه ره سته كانی پێناسینی كه س����یی ئافره ت به شێوه یه كی فه رمی، كه  ده رفه تی 
زیاتر پێده دات بۆ به شداریكردنی سیاسی. هاوكات له گه ڵ رووبه رووبوونه وه ی ئافره تان له  
زۆر له و كۆس����پ و ته گه رانه ی سه باره ت به  تواناكانی به شداربوونیان له  كاری سیاسیدا، 
ب����ه اڵم له  هه مانكاتدا هه ندێ ده رفه ت له به رده میاندا ره خس����اوه   ، بۆ خس����تنه رووی رۆڵی 
راس����ته قینه  و كارایان له  بواری سیاس����یدا، وه ك زیادبوونی ئاس����تی هۆشیاری كۆمه ڵگا 
س����ه باره ت به  گرنگی رۆڵی ئافره ت و ئاماده بوونی سیاسیی. زێده باری رووچوونی ئاشكرا 
بۆ حكومه ته كان به گش����تی به ره و به ش����داریپێكردنی ئافره تان له  پرسی هه ڵبژاردنه كان و 
په رله ماندا. به اڵم بۆئه وه ی زیاتر رێژه ی به ش����داریكردنی ئافره ت له  پرس����ه  سیاسیه كان 
به رزبكرێته وه ، پێویسته  حكومه ت و الیه نه  سیاسییه كان هه ندێ له  چاكسازییه كان ئه نجام 
بد ه ن، وه ك چاكسازی له  رێكخستنه كانی پرۆسه ی هه ڵبژاردن، و رێكارییه  جیاكارییه كانی 
ئه رێنی به  هه ندوه ربگیرێن كه  له  به رژه وه ندی ئافره ت بشكێته وه . هه روه ها جێبه جێكردنی 
ئالیه ت����ی ی����ان كارومیكانیزمی تایبه ت بۆ پش����تگیریكردنی  س����ه ركرده كانی ئافره تان و 
دروستكردنی توانا و كارامه ییه كانی ئه م سه ركردانه  ، جگه  له  پاڵپشتی و جێخستنی رۆڵی 
میدیا له  خستنه رووی وێنه یه كی ئه رێنی له سه ر ئافره تی كارا و چاالك له  بواری سیاسی و 
به ش����داریكردنی له  بریاره  چاره نووسازه كان له  گشت كه رته كاندا. بۆیه  ئافره تان پێویسته  

خۆیان رێكبخه ن بۆ ده سته به ركردنی به شدارییه كی كارا له  كاری سیاسیدا:
1. پێویس����ته  ئافره ت����ان خۆیان رێكبخه ن له نێ����و حیزبه  سیاس����ییه كان و له  ده ره وه ی 
حیزبه كانیش. چونكه  رێكخستنی ئافره تان له چوارچیوه ی به رژه وه ندییه كان له ناو كۆنگره  
حیزبییه كان بۆ هه ڵبژاردنی كاندیده كان یان له  ده ره وه ی كۆنگره كان ده بێته  شاره زاییه كی 
به  نرخ بۆ ئافره تان و پێگه یه كی بااڵده س����تیان بۆ ده ره خس����ێنێ. هه روه ها له نێو حیزبه  
سیاس����ییه كان به هۆی ئ����ه وه ی ئافره تان به ش����ێكی زۆر له  كاری سیاس����ی ده كه ن بۆیه  

جوله كانیان بۆ باشتركردنی نوێنه رایه تیان ده بێت.
 2. پێویس����ته  ئافره تان هانی حیزبه كان بده ن بۆ دانانی یاساورێسای روون و ئاشكرا بۆ 

هه ڵبژاردنی كاندیده كان.
٣. په یڕه وكردنی سیسته می نوێنه رایه تی رێژه یی باشتره  له  سیسته می نوێنه رایه تی گشتی 

بۆ زیادكردنی رێژه ی ئافره تان.
٤. پێویس����ته  ئافره تان هه ڵسه نگاندن بۆ گش����ت ورده كارییه كان هه ر پیڕه وێكی سیاسی 

بكه ن بۆ ده رخستنی الیه نه  باش و خراپه كانی  بۆ ئافره ته كان.
5. گۆڕانكاری له  سیسته می هه ڵبژاردنه كان وا ده كات نوێنه رایه تی باشتر زیاتر سه ركه وێت 

هه روه ها یارمه تی ئافره تان ده دات له   باشتركردنی ئاستی نوێنه رایه تیان 
٦. ئ����ه و هێزان����ه ی كه  گرنگی ب����ه  نوێنه رایه تی ئافره تان ده ده ن ئه گه ر وه كو پێویس����ت 

رێكنه خراون، كاریگه رییه كه شی كه متر ده بێت.
٧. په یڕه وكردنی س����تراتیجیه تی باشتركردنی ئاستی نوێنه رایه تی ئافره تان په یوه سته  به  

كاراكردنی ده نگی ئافره ت له نێو حیزبه كان یان له  ده ره وه ی حیزبه كاندا به  گشتی.

 ژن ئینانا ژ ئێكێ  پتر ژی مەرجێن خوە هەنە

 رێژین نهێلی 

فرەهی دناڤب����ەرا ژنا ئێكێ  و زەالم����ی داهەبیت چونكە 
خەلەت����ی ب خەلەتیی چارەنابیت و دێ  پتر كارتێكرن ل 
وان بیت. لێ  یا دروس����ت تر ئەوە ژن و زەالم بەری پێك 

ئینان����ا خێزانێ  بدلێ  ئێك بن و هەلبژارتن یاوان بیت لڤی 
دەمی دێ  ب زەحمەت بیت زەالم بش����ێت هزرا ژنەكادی 
بكەت و ئەوێن لدیف دلێ  خوە ژنا ئێكێ  دئینن كێم ژوان 
هەنە پەنایێ  بو ژن����ا دوێ  دبەن ئەو ئەف حالەتەنە یان 
ئەو كەسەنەنە یێن دەولەمەند یان ئەون یێن پشت راست 
ك����ودێ  دادپەروەریێ  دناڤبەرا واندا كەت. لێ  دیس����انژی 
دبێژم كا ئەو ئەو زەالمێ  بش����ێت دادپەروەریی دناڤبەرا 
دوو ژناندا بكەت بەلكو یاوەلی هاتی نەشێت ژنەكێ  بتنێ  
ب دادپەروەری ب رێڤەببەت ئەڤجا بنەدوو دێ  یاچاوابیت 
! ڤەكولەرێ  جڤاكی گوتژی : گوتژی : ئەو زەالمێ  دڤێت 
هەروەك����ی خوەبكەت وحەز هەبیت ژن����ادوی بینیت یێ  
خەلەت����ە لێ  ئەگەر هەر رژدبو بینی����ت پێتڤی یە الیەنێ  
وی ماددی ویێ  جنس����ی یێ  باشبیت و عوزرێن مەشروع 

ژی هەبن .

موئەیەد بەرەكات ؛ئێك ژماموس����تایێن زانكویا دهوكێ  
یە ژالیێ  دەروونی بەحس لڤی بابەتی دكەت و دبێژیت : 
قون����اغ  گرنگتری����ن  و  جودان����ە  قوناغێ����ن  ژی����ان 
دژیاناهەركەس����ەكێ  دا پێ����ك ئیناناخێزان����ێ  یە چونكە 
دروس����تكرنا خێزانێ  پێتڤی ی����ەكا دەروونی و جڤاكی یە 
و پێكڤ����ە ژیان����ا ژن و زەالمی ژی گرنگیاخ����وە هەیە و 
بێی ئێك نەشێن چونكەهەردوو رەگەز تەمامكەرێن ئێكن 
.بەلێ  خوش����یا ژیاناخێزانێ  تەم����ام دبیت دەمێ  خێزانێ  
ئاریش����ەنەبن و بێ  گومان ئاریشەنابن ئەگەر ڤیان و حەز 
ژهەڤدووكرن هەبیت و خوەش����یا ژیان����ێ  ئەوە دووكەس 
خێزانێ  دروس����ت كەن ب واتەیا ئێك ژن وەك دایك باب. 
بەلێ  دەمێ  ژنا دوێ  دهێت ئاریش����ە زووردبن ژبەركو ژن 
وەك و ه����زرو بوچون گەلەك غیرەهەیە ودبیت كەس����ێن 
زوور نێزیكی زەالمێ  وێ  وەكو دەیك و خویش����ك دەمێ  
زور گرنگی����ی ب زەالم����ی ددەن ل دوی دەمی ژی غیرە 
بوچێدبی����ت . چونك����ە بدیتناوێ  دبنە وەكی ش����ریكەك 
بوزەالمێ  وێ .ئەڤجا ئەگەر ژنادوێ  بیت و تایبەت ژنادوێ  
دبیتە ش����ریك د هەموو ژیاناوێ  دا و ئاریشەیێن دەروونی 
یێن مەزن دروس����ت دب����ن و نەح����ەزی و خوازیا خێرێ  
دروس����ت دبیت و بێ  گومان دەما دلوڤانی وحەزكرن كێم 
دبیت ژن دێ  بەرەڤ دلوڤانیێ  و گرنگی پێدانا كەس����ێن 
نێزیكێ����ن خوەچی����ت بەلێ  گەلەك ج����ارا خیانەت دبیتە 
تولڤەكرن تایبەت دەما ژنا ئێكێ  چ كێش����ەو چ كیماسی 
نەبن و گەلەك گرنگە زەالم یێ  دادپەروەربیت لێ  راستی 
و دادپەورەری یاب س����اناهی نینە تایبەتی دگەل دوو ژنا 
و گەل����ەك جارا ب����و زەوق و مەدحە و مەزناتی زەالم ژنا 

دووێ  دئینن و گەلەك جاراژی بو چافلێكرن. 
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- خانم����ە هونەرمەندێکی کورد ب����ە ناوی "تارا 
عەبدوال" لە چەند رۆژی رابردوو "پرۆژەی مێینەی" 
لە شاری سلێمانی خستە بواری جێبەجێكردنەوە، 
پرۆژەكە بریتی بوو لە هەڵواس����ینی جلو بەرگی بە 
یەك دووراوی ئەو ئافرەتانەی توندوتیژیان بەرامبەر 
كراوە ك����ە درێژیەكەی ٤ه����ەزار و 800 مەتر بوو، 
دەس����تپێكی لە باخی نالی بوو تا بەردەم دادگای 
س����لێمانی، بە وت����ەی" تارا" ئامانج ل����ەو پرۆژەیە 
دەرهێنان����ی ئازارەكانی ئافرەتە ل����ە چوارچێوەی 

دیوارەوە بۆ ناو كۆمەڵگە.-

- بە پێی لێكۆڵینەوەكان، سەربەخۆیی ئابووری 
بۆ ئافرەت وێرای ئەوەی پاڵپش����تییەكی بەهێزە بۆ 
ئابووری خێزان، هەس����تی رەزامەن����دی دەروونی، 
پتەوبوونی  بڕوابەخۆبوون،  هەستی  بەرزبوونەوەی 
پەیوەن����دی كۆمەاڵیەت����ی و چەندی����ن كاریگەری 
ئیجابیش����ی بۆ ئاف����رەت هەیە، لەگەڵ ئەوەش����دا 
كاركردنی ئافرەت لە دەرەوە ئاس����تەنگ و كێشەی 
خۆی هەیە ب����ە تایبەتی ئەگەر بەرپرس����یاریەتی 
چاودێری منداڵ و ئەركی ماڵداریش����ی لە ئەس����تۆ 
بێت، هەر بۆ ئەو مەبەس����تە دەب����ێ  فەرهەنگێكی 
ن����وێ  ل����ە هاوكاریكردنی یەكت����ری ژن و مێرد لە 
كاردا دروس����ت بێت، بۆ ئ����ەوەی ئافرەت بتوانێت 
لە كاری دەرەوە باش����تر رۆڵ بگێرێت و بایەخێكی 
زیاتری پێبدرێت، تا جموجۆڵ و چاالكی زیاتر بێت 
هەلومەرج����ەكان زیاتر لە بەرژەوەندی ئەودادەبێت 
و ناچار مافەكانیش بە یەكسانی دابەش دەكرێن.

- فاتیمە زولقەدەر، چاالكوانی سیاسی و نوێنەری 
خەڵكی تاران لە خولی پێشووی پەرلەمانی ئێران 
لە بارەی خۆ كاندید كردنی ئافرەتان بۆ پۆس����تی 
س����ەرۆك كۆماری ئەو واڵتە كە وا بریارە س����اڵی 
داهاتوو ئەنجامبدرێت رایگەیاند: لە یاسای ئێمەدا 
هیچ بەربەستێك بۆ بەشداری ئافرەتان بۆ پۆستی 
س����ەرۆك كۆماری نییە و دەتوان����ن خۆیان كاندید 
بكەن و ئەگ����ەر هەلومەرجی وەرگرتنی پۆس����تی 
س����ەرۆك كۆماریان تێدا بێت دەتوانن بە یەكسانی 
لەگەڵ كاندیدە پیاوەكان ركابەری بكەن و ئەمەش 
دەرفەتێك����ی گونجاوە بۆ ئ����ەوەی ئافرەتان توانا 
و لێهاتووی����ی خۆی����ان دەربخەن و واباش����ترە كە 
حیزبەكانیش پاڵپشتی ئافرەتە بە تواناكان بكەن.

 - راپۆرتێكی نەتەوە یەكگرتووەكان هۆش����داری 
دەدات لە بواری نایەكسانی رەگەزی كە رۆژ بە رۆژ 
زیاتر دەبێت، هەروەها راپۆرتەكە ئاماژەی بەوەداوە 
كە لە تەواوی جیهاندا ئافرەتان تەنیا 25%كورسی 
دەسەاڵتیان گرتۆتە دەست و ئەو رێژەیە لە پیاواندا 
٧5% . لەگەڵ ئەوەش����دا ڤایرۆسی كۆرۆنا هۆكاری 
زیادبوونی نایەكس����انی رەگەزییە و و دەتوانێ  ئەو 
دەستكەوتانەی كە دەرەنجامی هەوڵی هەمەالیەنە 
بووە رابگرێت یان پێچەوانەی بكاتەوە،كۆرۆنا بۆتە 
هۆكاری ئەوەی كە ٤٧ میلیۆن ئافرەت لە جیهاندا 
ل����ە ژێر هێلی هەژاریدابن و سیاس����ەتی كەرەنتینە 
كردن بۆتە هۆكاری زیادبوونی دیاردەی توندوتیژی 

خێزانی.

لە هێلینەوە 

 ئارین عەبدولخاڵقئا: نەسرین حەسەن 

 لە کەرکـــــــووک زیاتر لە 134 
حاڵەتی توندوتیژی دژ بە ئافرەتان لە 

2020 تومار کراوە 

رۆژەی   1٦ دەس���تپێکی  لەگ���ەڵ 
ب���ە  دژ  توندوتی���ژی  بەرەنگاربون���ەوەی 
ئافرەت���ان لە جیهان، س���ەرباری هەبوونی 
یاس���ای تایبەت ب���ە توندوتی���ژی دژ بە 
ئافرەتان بەاڵم ڕێ���ژەی تاوان وتوندوتیژی 
بەرامبەر بەرەگەزی مێنە بەردەوام روو لە 

هەڵکشانە.

پارێ���زگای کەرک���ووک ب���ەدەر نیە لەو 
ش���وێنانەی کە ڕێژەی ت���اوان وئازاردانی 
ئافرەت تێیدا س���اڵ بەساڵ زیاد دەکات و 
ئافرەتان���ی قوربانیان���ی توندوتیژی بەرەو 
زیادبوون دەچێت. بەپێی ئامارەکانی بەشی 
توندوتیژی خێزان���ی لەکەرکووک لەماوەی 
ئەم س���اڵدا 1٣٤حاڵەت���ی توندوتیژی دژ 
بە ئافرەتان تۆم���ار کراوە وحاڵەتەکانیش 

لەزیادبووندان.
لەم بارەوەیەوە ئاهەنگ ئەنوەری پارێزەر 
ل���ە دادگای کەرک���ووک دەڵێت : لەماوەی 
راب���ردوو 1٣٤ حاڵەت���ی توندوتێژی دژبە 
ئافرەتان لەکەرک���ووک تۆمار کراوە، ئەمە 
بەدەر لە حاڵەتەکانی کوش���تن وسوتاندن 
.هۆکاری زی���اد بوونی حاڵەتی توندوتێژی 
بەرامب���ەر بەئافرەت گەڕاندەەوە بۆ خراپی 
بارودۆخی کۆمەاڵیەتی لە کەرکووک وخراپی 

دۆخی سیاسی وئابووری لەعێراق، ئەمانە 
هەموو پێک���ەوە کاریگەری���ان هەیە و لە 
سەرووی هەمووانەوە جێبەجێنەکردنی یاسا 
وەکو خۆی. سەبارەت بەو توندوتێژیانەی 
بەرامبەر بە ئافرەتان دەکرێت لە کەرکووک 
پاڕێزەر ئاهەنگ ئەنوەر ئاماژە بەوە دەکات 
کە ئەو توندوتیژییانە بە جەستە، دەروونی، 
دەستدرێژی و بێبەشکردن لەخوێندن کە تا 
ئێستا ماون لە کۆمەڵگەی ئێمەدا، هەروەها 
هۆکاری زیادبوونی خۆکوش���تنی ئافرەتان 
لە کەرکووک گەراندەوە بۆ کەمی ئاس���تی 

هوشیاری لە کۆمەڵگەدا.
کوردس���تانییەکانی  ناوچ���ە  دۆخ���ی 
دەرەوەی ئی���دارەی هەرێمی کوردس���تان 
و بەتایبەت باش���وری کەرک���ووک لەدوای 
رووداوەکانی 1٦ی ئۆکتۆبەر بەرەو خراپی 
دەچێ���ت بەتایبەت ڕێ���ژەی توندوتێژی لە 

هەموو بوارەکان زیادی کردووە.
مهاباد غائب، بەرپرس���ی پێشوی قەزای 
کوردس���تان  ئافرەتانی  یەکێت���ی  داقوقی 
حاڵەتەکان���ی  بوون���ی  بەزی���اد  ئام���اژە 
توندوتێژی دەکات لەش���ارۆچکەی داقوق و 
دەڵێت لەداقوق ئەو ئافرەتانەی توندوتیژی 
بەرامب���ەر ک���راوە هەندێک ج���ار کپکراوە 
یاخ���ود لەالیەن پۆلیس وهێزە ئەمنییەکان 

لەو ناوچەی���ە بە ڕێکخراوەکانی کۆمەڵگای 
مەدەنی نادرێت تاکو کاری لەس���ەر بکەن 
ویارمەت���ی ئ���ەو ئافرەتان���ە بدرێ���ت کە 
پێویستییان بەیارمەتییە هەر بۆیە ڕێژەی 
توندوتیژییەکان لە داق���وق و دەوروبەری 
کەرک���ووک لە زیادبوون���ە بەهۆی نەبوونی 
رێکخراوەکان���ی تایبەت بەئافرەتان لەدوای 

1٦ی ئوکتوبەری201٧ وە.
هەڵ���ۆ جەب���ار راگەیاندکار لە ش���اری 
لەتوندوتیژیی���ەکان  ب���اس  کەرک���ووک 
دەکات دژ بەرەگ���ەزی م���ێ لەکەرک���ووک 
وئاماژە بەحاڵەتێکی کوش���تنی ئافرەتێک 
دەکات لەکات���ی دووگیانی���دا لەیەکێک لە 
کە  روویدا  کەرک���ووک  نەخۆش���خانەکانی 
بەهۆی پێدانی دەرمانی هەڵەوە ئافرەتەکە 
گیانی لەدەس���تدا وهیچ کەس والیەنێکیش 

لەو کەیسە دەستگیر نەکراوە.
 هەڵ���ۆ جباری لەس���ەر خراپی مامەڵە 
کردن لەگەڵ ئافرەتانیش دەڵێت: پێویستە 
ڕێکخراوەکانی تایب���ەت بەئافرەتان وژنان 
وکچان لەڕێگای کۆر وسیمینیارهۆش���یاری 
ب���دەن بەئافرەتان وخێ���زان تاکو ڕێژەی 

توندوتیژی کەمبێتەوە.

ئاهەنگ ئەنوەر هەڵۆ جەبار مهاباد غائب


