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ل قه زا سێمێلێ سه ر ب پارێزگه ها دهوكێ كچه ك 
په رتوكخانه كێ ڤه دكه ت

کولتور وەک دەس����تەواژە ل����ە زمانی کوردیدا 
ب����ە فەرهەنگی����ش ناودەبرێت ب����ەو واتایەی 
فەرهەنگ����ی هەر گەلێک وات����ە کولتورەکەی؛ 
کولت����ور وەک چەمکێکی ف����راوان بریتییە لە 
گواس����تراوە  به   بەدەس����تهاتووه كانی  هەموو 
نامادییەکانیشه وه ؛ کە کۆمەڵگەی مرۆڤایەتی 
تا ئێستا لە ئاستی هۆشیاری پێیگەیشتووە. 
هەروەها لە چەندین ڕەگەزی جیاجیا پێكدێت: 
وەك شارستانیەت، داب و نەریت، بەها و بیروڕا 
و ئاستی رۆشنبیری تاكەكانی ئەو كۆمەڵگایە 
ك����ە ئەمان����ەش هەم����ووی بەدەس����تهاتوون 
و وەرگی����راون ب����ە درێژای����ی مێ����ژووی هەر 
كۆمەڵگایەك؛ ه����ەر كۆمەڵگایەكیش بە هۆی 
كولتورەكەی����ەوە دەناس����رێتەوە و ب����ە هۆی 
بەراورد كردن����ی بە كولتوری كۆمەڵگاكانی تر 
دەزانرێت كە كولت����وری ئەو كۆمەڵگایە لە چ 

ئاست و بارودۆخێك دایە.
یه كێ����ك ل����ه  پێوه ره كانی زانین����ی پێگەی 
کۆمەڵگ����ە و ئاس����ت و ڕادەی پێش����کەوتن و 
مەدەنیبوونی و دەرکەوتنی وەک کۆمەڵگەیەکی 
خ����اوەن کولت����وری شارس����تانی؛ بەن����دە بە 
بارودۆخ����ی ئافرەت و ئاس����تی بەش����داری و 
ڕوانینی کۆمەاڵیەتی ئەو کۆمەڵگەیە بۆ ڕۆڵ و 
پێگەی ئافرەت. ئافرەت فاکتەری بەردەوامی 
ژی����ان و س����ەنگی مەحەک����ی پێش����کەوتنی 
و  دیموکراس����یبوون  ڕۆح����ی  و  کۆمەڵگ����ە 

ناونیش����انی شارس����تانییەتە، بەبێ بەشداری 
ئافرەت لە کایەکانی کۆمەڵگە و بەبێ ئازادی 
ئاف����رەت ناکرێت باس����ی کۆمەڵگەی مەدەنی 
و ماف����ی مرۆڤ و جیهان����ی مۆدێرن بکەین!. 
ه����ەر هەوڵێک بۆ پێشخس����تن و پەرەپێدانی 
سیس����تەمی بەڕێوەبردن و شارس����تانیبوونی 
کۆمەڵگە؛ دەبێت ل����ە هەوڵدان بۆ گۆڕانکاری 
ل����ە ڕوانین����ی کۆمەاڵیەتی و بونی����ادی دەزگا 
کۆمەاڵیەتییەکان����ەوە دەس����ت پ����ێ بکات بە 
ئاڕاستەی کرانەوە و ئامادەسازی بۆ وەرگرتنی 

بەها هاوچەرخەکان. 
ئاڕاس����تەی  ب����ە  گۆڕان����کاری  کرۆک����ی 
بەرەوپێش����چوون، گۆڕانکارییە ل����ە کولتوری 
پیاوس����االرییدا، یەکسانکردنی پێگەی ئافرەت 
و پی����اوە لەنێو خێزان����دا، گۆڕینی تێڕوانین و 
دیدی کۆمەاڵیەتییە دەربارەی ئافرەت و ڕۆڵی 
ئاف����رەت، باوکردنی کولت����ورری ڕێزگرتنە لە 
ئافرەت، ئازادی ئافرەتە، یەکسانییە لە جۆری 

کۆمەاڵیەتیدا. 
وەک ئافرەتان����ی نەتەوەی ک����ورد دەبێت؛ 
ش����انازی بەوە بکەین کە لەڕووی مێژووییەوە 
ئافرەت لە کۆمەڵگەی کوردس����تانیدا خاوەن 
پێگەیەکی کۆمەاڵیەتی بەرز بووە و دەتوانین 
بڵێین لەپێشتر بووە لە ئافرەتانی نەتەوەکانی 
دەر و دراوسێ؛ ئەمەش گەڕیدە و ڕۆژهەاڵتناسان 
ل����ە س����ەرچاوە مێژووییەکان����دا ئاماژەیان بۆ 

کردووە و پشتڕاستیان کردووەتەوە، هەروەها 
مێژووی کورد پرش����نگدارە بە ناوی س����ەدان 
کەڵەئاف����رەت کە دەکرێت باس����یان بکەین و 
بڵێین ئەوەی ئافرەتی کورد پێیگەیشتووە لە 
بواری فەرمانڕەوای����ی و خەباتی نەتەوەیی و 
ئەدەب و پەروەردە و خەباتی نەتەوەیی مایەی 
ش����انازیکردنە؛ دەکرێت ڕۆڵی حەپس����ەخانی 
نەقی����ب لەوێدا ک����ە قوتابخانەیەکی بۆ کچان 
کردووەتەوە و خۆی هانی خێزانەکانی داوە بۆ 
ئەوەی کچەکانی����ان بخەنە بەر خوێندن دوای 
ئەوەش ل����ە بواری ڕێکخراوەیی و دامەزراندنی 
یەکێتی ئافرەتانی کوردستان و ڕۆڵی ناهیدەی 
شێخ سەالم و بەهیە مەعروف و پێشەنگان لە 
دامەزرێنەرانی یەکێتی ئافرەتانی کوردس����تان 
وەک دەس����پێکی خەباتی فیمینیستی و لەیال 
قاس����م وەک سیمبۆلی شۆڕش����گێڕی ئافرەت 
کە لەس����ەر بەرگ����ری ل����ە دۆزی نەتەوەکەی 
لە س����ێدارە درابێت؛ تەنان����ەت لە ڕۆژهەاڵتی 
ناوەڕاس����ت، زەینەب خان لە ب����واری ئەدەب 
و دەی����ان نمونەی دیکەش ه����ەن کە ئاماژەی 

پێبکەین.
هەربۆیە دەتوانین بڵێین هەندێک دیاردەی 
نەش����یاو و دژە ئاف����رەت ک����ە هاتونەتە نێو 
کولت����وری ک����ورد ه����اوردەن ه����ەروەک زۆر 
نەریت����ی دیکە، هەروەکچۆن وش����ەی زمانانی 
دیکە هاتونەت����ە نێو فەرهەنگی زمانەوانیمان، 
هەروەکچۆن لەنێو ڕۆڵەکانی نەتەوەی کورددا 
کاریگەریی����ان داناوە بۆ الوازکردنی هەس����تی 

بەکاردەهێنرێ����ن،  ب����ەردەوام  و  نەتەوەی����ی 
هەروەک زۆر ب����واری دیکەش بەڕێگەی هێزی 
ن����ەرم و ڕەق و هێزی تیژ، ئ����ەو نەریتە دژە 
ژنانەش ڕەگیان داکوتاوە و کاتی زۆری دەوێ 
بۆ بنەبڕبوونیان، لەهەمانکات ناتوانین بڵێین 
کولت����وری کورد بێ خەوش بووە و فەرهەنگی 
ک����ورد فەرهەنگێکی یەکس����انیخوازە، چونکە 
پرسی ئافرەت پرسێکی جیهانییە و لە هەموو 
جیهان����دا ئافرەت لەگەڵ کێش����ەی جۆراوجۆر 

ڕووبەڕووە. 
کۆمەڵگ����ەی کوردس����تانی لەم����ڕۆدا ب����ە 
و  کۆمەاڵیەت����ی  گۆڕان����کاری  پرۆس����ەیەکی 
کولتوری����دا گ����وزەر دەکات، ڕۆژ لە دوای ڕۆژ 
هەندێ����ک نۆرم و نەریتی ک����ۆن بار و بنەیان 
دەپێچن����ەوە و ن����ۆرم و بەهای ن����وێ جێیان 
دەگرن����ەوە، ئەرک����ی هەموانە ئەو پرۆس����ەی 
گۆڕان����کاری و گواس����تنەوەیە بە ئاڕاس����تەی 
پێش����ڤەچوون ببەی����ن و کاری ڕژد بکەی����ن، 
بۆئ����ەوەی کۆمەڵگە خۆی ڕزگار کات لەو داب 
و نەریتانەی ئاستەنگ لە پێش ئازادی ئافرەت 
دادەنێن، لەو بەربەستانەی لە پێش بەشداری 
ئافرەت دادەنرێن، ل����ەو ڕەگەزە کولتوریانەی 
لە ش����كۆی ئافرەت کەم دەکەن����ەوە و وەک 
مرۆڤێکی یەکس����ان و پێگەیش����توو نایبینن. 
ئ����ەوەش لە پێن����او ئ����ەوەی کۆمەڵگەکەمان 
وەک کۆمەڵگەیەک����ی مەدەنی هەژمار بکرێ و 
کولتورەکەمان وەک کولتورێکی پێش����کەوتوو 

ببینرێ.

ئازادیا كاركرن و دیاركرنا ش���یانان قوناغ ب 
قوناغ لده ف ئافره تێ به ره ف پێش دچیت و 

دبیته  خودانا كار و بریارێ .

ئاره زوو س���ه الحه دین ئێ���ك ژ وان كچێن 
گه نج���ه  كو ڤیایه  خ���ودان كارێ خوه بیت و 
ژدای���ك بویا س���اال 1993 ده رچویا زانكویا 

جیهان به شێ كارگیری و ئابوری به نقه .
ئ���اره زوو دبێژی���ت :ه���ه ر ژ ده س���تپێكا 
خواندنێ من حه ش خواندنا په رتوكێن گشتی 
كری���ه  ب هه م���ی جورێ���ن وان و هه رده مێ 
م���ن دخواند بوم���ن هزر چێدبو ئه ز بش���ێم 
ببمه  خودان���ا په رتوكخانه كێ لێ من پالده ر 
نه ب���ون هاریكاریا من بك���ه ن و من دووجار 
پێش���نیاركریه  هه تا بو ڤێ جارێ شیایم ب 

هاریكاریا باب���ێ خوه  په رتوكخانه كێ ڤه كه م 
و په رتوكا كوم ك���ه م ل پارتوكخانێن جودا 
و پ���روژێ به نده ر و هن���ده ك ژی ل بغدا من 

ئیناینه  .
س���ه باره ت كاری ژی دبێی���ت : گه له ك یا 
فه ره  كچ هزر دپاش���ه روژا خ���وه دا بكه ت و 
نه راوس���تیت چنكو مه هێ���زا هه ی دڤێت وێ 
هێزێ نه ڤه شێرین و دمالدا نه هێلین و بال كچ 
دیاربكه ت بوهه ر كه س���ێ كودشێت كاربكه ت 
و س���نورێن خوه ژی بپارێزیت. و س���ه باره ت 
داهات���ێ كاری ژی ئاره زووی���ێ گوت: وه ك 
داهات نوكه  ژ دیارنینه  لێ بومن ده ستپێكێ 
پ���روژه  گرنگه  و خه لك ل قه زا س���ێمێلێ ب 
چاڤه كێ مه زن س���ه حدكه نه  كارێ من و من 
زوور ئارمانجێن دی ژی من هه نه  و دێ هه می 

پێكوال كه م ب���ه رێ كچیبكه ڤیته  ڤان جوره  
كارا . 

و یاگرنگ ژی ئه وه  م���ن په یوه ندی هه نه  
دگه ل په رتوكخانا لێ پروژیبه نده ر پتر ژ 30 
په رتوكا پێشكێشی من كرینه  و په رتوكخانا 
نورس���ین و ..حه زدكه م كارێ من به رفره هتر 
لێبهێت داكو ئ���ه ز ژی هند كچێن دی لده ف 
خ���وه  بده م���ه  كاری و پتر ب���ه رێ خه لكی 
بكه ڤیته  خواندنا په رتوكێن جودا جودا . ل 
دوماهیی ژی گوت هیڤیامن ئه وه  پتر گرنگی 
ب گه نجا بهێته دان داكو بشێن بگه هنه  هه موو 
هیڤیێن خوه  و خزماتا جڤاك و مللله تێ خوه  

ژی بكه ن . 
 رێژین نهێلی 
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پێگە و رۆڵی ئافرەتان

كاڵێ فه قێ وسو
ئەمرۆکە، لە گۆرەپانی ژیان، بابەتگەلێکی زۆر لەبارەی ئافرەتان و ئەو کۆمەڵگایانەی 
ک����ە تێیدا دەژین، باس و خواس����ی لەس����ەرە. ئافرەت����ان کە نی����وەی پێکهێنەری 
کۆمەڵگەکانن، رۆڵێکی گرنگ و بەرچاویان لە تەندروس����تی دەرونی، سەرکەوتن یان 

شکست و خەمۆکبوونی خانەوادە و کۆمەڵگە هەیە.
ئەو خانمانەی کە هەوڵ دەدەن ئاستی تێگەیشتن و رۆشنبیری و فەرهەنگی خۆیان 
بەرزتر بکەن بەدڵنیایی، کاریگەری باش����یان لەس����ەر ماڵ و منداڵ و دەوروبەرەکەیا 
دەبێ. ئاش����کرایە، خانمان لە زۆربەی واڵتان،زنجیرەی دانەبڕاوی پێشکەوتنن. بۆیە 
رێزگرتن لە ژنان و پێگە و گرنگی ئەوان،بۆ کۆی کایەکانی ژیان، فاکتەرێکی سەرەکی 

بونیادنانی نیشتیمانێکە کە تاکەکان،تێیدا، ئاسودەیی ناخ، هەست پێبکەن.
رۆل و پێگ����ەی ژنان لە کۆمەڵگەدا، زیاتر لەدوێن����ێ بەرچاو و دیاڕە. هەرچەندە، 
بەدرێژایی مێژوو، مافەکانی ئافرەتان، وەکو پێویستی خۆی، جێی خۆی نەکردوتەوە 
کە ئەمەش بۆ هۆکارگەلێکی جۆراوجۆر دەگەڕێتەوە کە هۆکارن بۆ ئەوەی رێگەکانی 
پێشوەچون و بەرەوئامانج رۆیشتنمان، گرفتڕێژ و دشوارتر بن. بەبەراورد بە ڕابردوو، 
پێگ����ە و کاریگەرییەکانی ژنان، گۆرانکاری و جۆراوجۆری بەس����ەرداهاتووە. پێدانی 
مافەکان و پاراس����تنی مافەکانی ئافرەتان، لەئێس����تادا تاڕادەیەکی باش، دەقنوسی 
یاس����ایی کراون، بەاڵم دەقنوسکردن تەنها پاڵپشتێکی یاساییە بۆ دەستەبەربونیان، 
وە پێویستی بە هەوڵ و تێکۆشانی زیاتری خانمانە، تا ئەم دەقنوسانە، لە گۆرەپانی 

کردەیی و ڕاستەرێی خۆیدا، بێنە کایەوە.
ئەگەر گوزەرێک بکەین بەس����ەر پێگەو ڕۆڵی خانمان، لە واڵتی خۆماندا، شانازین 
کە ژنان بەدرێژایی ژیانی ش����اخ و ش����ار، هاوکار و پش����تیوانی س����ەرەکی بوونە بۆ 
هەبوونی کۆمەڵگایەکی ئازاد و رێزلێگیراو، کە پابەندە بە کۆمەڵێک پرەنسیپی جوان 
و شایس����تەی س����تایش. ئەمەش مانای ئەوە نییە نکۆڵی ل����ە هەندێ داب و نەریتی 

ناراستیش بکەین.
گرنگترین ئاراس����تە، بۆ دانانی زۆربەی بەرنامە و سیاسەتی کار و دەرکردنی یاسا 
و رێنمای����ی لەبواری پێگەیاندنی زیاتری خانمان و بەرزکردنەوەی ئاس����تی کاریگەری 
و رۆڵی����ان، بۆ بەڕەوپێش����چونی واڵتەکەمان، ئەوەیە، ک����ە رێزگرتن و دەرفەتدان بە 
سەرکەوتویی ژنان، لەبوارە جیاوازەکانی ژیانی مرۆڤایەتی، لە هزر و ناخی تاکەکانی 

نیشتیمانمان، بە باوەر و قەناعەتەوە بوونی هەبێت. 
خوێندنەوە و لێکۆڵینەوەی زیاتر لەبارەی پێگە و توانای خانمان، وادەکات کە کەم 
و کورییەکانی ئێس����تا و رابردو، بتوانرێ، بەش����ێوەیەکی تەندروست و گونجاو لەگەڵ 
کۆمەڵگای کوردستانی،قەربوو بکرێنەوە، و زانستی نوێی بۆ بێتەکایەوە کە تێروانین 
و دروستبینی و کردەی زیاتر، لەوبارەیەوە هەبن کە تێیدا، بەرژەوەندی گشتی قازانج 
دەکات و دادپەرەوری کۆمەاڵیەتی و پاراستنی کەرامەت و رێزی خانمان، زیاتر تێیدا 

رەنگدەداتەوە.
لە نیش����تیمانەکەماندا، ئێمەی خانمان رێگەیەکی زۆرمان بڕیووە بەاڵم هێشتا، بۆ 
گەیشتن بە ویست و شایستەیی و بەهای پێگەی ئافرەت، پێویستە بەردەوام بین لە 

هەوڵدان و رۆیشتن بەرەو لوتکەی لۆژیکی مەبەستەکان.
ملمالنێ جۆراوجۆرەکان و زاڵبونی پیاوس����االری لەجیاتی مرۆڤس����االری لە هەندێ 
ناوچ����ە، وایکردووە پێویس����ت بکات لەپێناو دەس����تەبەرکردنی ژینگەیەکی ئارامتر و 
تەندروس����تتر، ئێمەی خانمان، وریاتر و ئازایانەت����ر و ژیرانەتر، وردبینەوە و بەرێز و 
حورمەتەوە بتوانین باشییەکان باشتر بکەین و نەخوازراو و ناشیرینییەکان، لەداب و 
نەریت و سیس����تەمی گشتی کۆمەڵگەکەمان کە هەن، هێواش هێواش بەباوەرهێنانی 

تاکەکان پێی، نەیانهێلین و گۆرانکاری و وەرچەرخانێکی ڕاستەقینە روو بدات.
بارزتری����ن نمونە بۆ وەرچەرخان و گرنگی باوەر و هەوڵ����ی ئافرەتان، لە جیهانی 
ئێستادا، پشتیوانیکردنی ژنانی ئەمریکی بوو بۆ سەرکەوتنی چلوشەشەمین سەرۆکی 
والیەتە یەکگرتووەکانی ئەمریکا، کە دەستنیش����انکردنی پێش����وەختەی خاتوو کاماڵ 

هاریس یەکێک لەبەهێزترین ریکالمەکانی جۆبایدن بوو . 
بۆی����ە دەبێ، باوەڕم����ان بە هێزی خانمان هەبێت کە دەتوانین بۆ کوردس����تانێکی 

جوانتر، گۆرانکاری و وەرچەرخانی نوێ، دروست بکەین.

سه نته رێ راوێژكاریا خێزانێ بویـــه  هوكاره  بو كێمكرنا كرنا ئاریشه یێن خێزانی
س����ه نته رێ راوێژكاری����ا خێزانی ئێك����ه  ژ پروژێن 
ئستراتیجی یێن رێڤه به ریا به رهه نگاربونا توندوتیژیا 
دژی ئافره تان و خێزانێ ل دهوكێ و س����اال 2012ی 
هاتی����ه  دامه زراندن ژبه ركۆ خێ����زان بنیاتێ جڤاكی 
یه  ژێكڤه بونا خێزان����ێ دبیته  ئه گه رێ ژێكڤه بون و 

الوازبونا جڤاكی .

)ماریان وردا خوش����و ( به رپرس����ا س����ه نته رێ 
راوێژكاری����ا خێزان����ی یه  ل پارێزگه ه����ا دهوكێ ل 
رێڤه به ریا به رهه نگاربونا توندو تیژیا دژی ئافره تان 
.ل����دوور كارێ س����ه نته ری نافهاتی ب����و به الڤوكا) 
هێلی����ن- روژنام����ا هه ولێر(دبێژی����ت : س����ه نته ری 
راوێژكاریا خێزانی ل ساال 2012ی هاتیه  دامه زراندن 
و كاردك����ه ت ژبو بهێزك����رن و ئێكگرتنا خێزانێ و 

هه تا نوكه  شیایه  ب رێكا كه سانێن شاره زا دبوارێ 
) یاس����ایی و ده روونی وكومه التی ( هه روه س����ا ب 
خزمه تێ����ن خوه یێ����ن تایبه ت گه له ك كێش����ه ییان 
چاره س����ه ربكه ت ب تایب����ه ت كێش����ه یێن دناڤبه را 
هه ڤژین����ان دا و رێگری كریه  ل جودا بونا هه ژینان 
به روڤ����اژی وێ چه ندێ یاكۆ گه له ك خه لك خه له ت 
هزرتی����دا دك����ه ت ژبه ركۆ گه له ك ئاریش����ه  مه  لڤی 
س����ه نته ری چاره كرینه  بێی كۆ جودابون بكه ڤیته  
دن����اف خێزانێ دا یان خێزان بكه ڤیته  به ر گوتنێن 

كرێت یێن كومه لگه هێ..
هه ر ژبو زێده تر زانین لسه ر جیاوازیا رویدانێن بو 

ڤان سه نته ر و رێڤه به ریا دچن و 
لدیف زانیاریێن باوه رپێكریێن بده ست مه  كه فتین 
وه ك به ش����ێ په یوه ن����دی و راگه هاندنا ئه نجومه نێ 

توندوتیژی دیاردەیەکی شاراوە و نادیار نییە بەڵکو 
جیهانییە و تایبەت بە ش����وێنێک یان واڵتێک نییە، 
بەڵک����و بە پێی بەڵگ����ەکان و هەواڵەکان و راپۆرتی 
مافەکان����ی ئافره تاهن و ئەوەی کە خۆمان دیتومانە 
لە هەر شوێنێک ئافره ت هەبێت توندوتیژیش هەیە، 
بە ش����ێوەی نهێنی بێت یان بە ش����ێوەی ئاشکرا. 
توندوتیژی س����نووری نییە، ژنان لە ماڵەوە بن یان 
لە دەرەوە، خوێندوار بن یاخود نەخوێنده وار،خاوه ن 
داهاتی سه ربه خۆبن یان به پێچه وانه وه ، بە شێوەیەک 
لە شێوەکان لە الیەن پیاوانەوە تووشی توندوتیژی 
دەروون����ی، کۆمەاڵیەت����ی، جەس����تەیی و تەنانەت 

سێکسیش دەبنەوە.
توندوتیژی دژی ئافره تان دیاردەیەکی جیهانییە 
و ل����ە ئێس����تادا هەم����وو میدیاکان����ی ب����ە خۆیەوە 
س����ەرقاڵکردوە، کۆمەڵێ����ک تایبەتمەن����دی کلتوری 
و کۆمەاڵیەت����ی و و سیاس����ی و ئابوری لە پش����تە، 
ئەگەرچ����ی بەو پێی����ە توندوتی����ژی دژی ئافره تان 
کات و ش����وێنی تایبەتی نیی����ە و هەموو کۆمەڵگه ی 
مرۆڤایەت����ی چ ب����ە کۆمەڵگ����ه ی پێش����کەوتوو و چ 
ب����ە کۆمەڵگه ی دواکەوت����وو دەگرێت����ەوە. ژنان لە 
کۆمەڵگه ی مرۆڤایەتیدا لە الیەن باوک، برا، هاوسەر، 
کەسوکاری نزیک وەک خاڵ و مام و تەنانەت ئامۆزا 
و خاڵ����ۆزاش ب����ەرەو ڕووی توندوتیژی دەبنەوە. بە 
پێی دەرەنجامی لێکۆڵینەوەکانی چاالکوانانی مافی 
م����رۆڤ و ده زگا تەندروس����تییه كان توندوتیژی دژی 
ئافره ت����ان جگە لەوەی کە کاریگ����ەری نێگەتیڤ و 
خراپی دەبێت لەسەر ژن وەک تاک، کاریگەرییەکی 
زۆر خراپ و مەترسیداری دەبێت لە سەر تەندروستی 
خێزان و کۆمەڵگه ، دەبێتە هۆی ئەوەی کە شیرازەی 

خێزان و کۆمەڵگه ش لێکبترازێنێت.
شێواز و رەهەندەکانی توندوتیژی دژ به  ئافره تان
1- سەرەتا لە س����ەر توندوتیژی جەستەیی قسە 
دەکەی����ن، بەهەر ج����ۆرە توندوتیژییەک����ی فیزیکی 
بەرامبەر بە ئافره تان وەک لێدان، سوتان و کوشتن. 
لەم جۆرە توندوتیژییەدا شوێنه واری توندوتیژی بە 
تەواوی بە جەس����تەی کەس����ی لێدراو دیارە. کە بە 
پێی نوێترین ئام����ارەکان 2٥ % ژنانی کۆی جیهان 
بەرەو ڕووی ئەم جۆرە توندوتیژییە دەبنەوە و ژنان 
لە ترس یا لە بەر ش����ەرم و ئابڕووچوون باسی لێوە 

ناکەن و زیاتر بێدەنگی هەڵدەبژێرن. 
2- توندوتی����ژی دەروونی، ئەم جۆرە توندوتیژییە 
بە رواڵەت هیچ نیشانەیەکی دەرەکی نییە و ناوەکی و 
دەروونییە. رووبه رووی سووکایەتی پێکردن، تانە و 
تەشەر، جنێودان لە الیەن کەسانی جگە لە بنەماڵە 
و خێزانی خۆیان، تۆقاندن و بەکارهێنانی زمانی زبر 

توندوتیژی و جۆره كــــانی

باران عه لی

 دڵپیسی یەکێکه  لە 
هۆکارە سەرەکییەکان و 
هەندێجار منداڵنه بوون 
دەتوانێت هۆکارێک بێت 
بۆ توندوتیژی دژی ژنان. 
گیرۆدەبوونی پیاوان بە 
ماددە سڕکەرەکان و بێکاری 
پیاوان و توڕەبوون و 
ناهۆشیاری پیاوانیش خۆی 
هۆکارێکە بۆ توندوتیژی
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پرسی ئافره تان له 
چه مچه ماڵ له  چ 

دۆخێكدایه ؟

بێالن مه حمود 

سه نته رێ راوێژكاریا خێزانێ بویـــه  هوكاره  بو كێمكرنا كرنا ئاریشه یێن خێزانی

دۆخ����ی ئافرەتان ل����ە عێراق و هەرێمی کوردس����تان 
لەس����نوری ش����ارۆچکەی چەمچەم����اڵ لەئێس����تادا 
لەبەرەوپێشچونێکی وەهادانیە تا لەجێگەی خواستی 
ئێم����ەی ئافرەتاندا بێت، بێگوم����ان ئەمەش بە پێی 
ش����وێنی جوگرافیای ش����ارو ش����ارۆچکەکان گۆڕانی 
بەس����ەردا دێت بەپێی ئاس����تی هۆش����یاری تاكه كان 

دەگۆڕێت.
بێگومان لەخواروو و ناوەڕاستی عێراق تائێستاش 
ئافرەت����ان لەوپ����ەڕی خراپی����دا ژی����ان دەگوزەرێنن 
و بەجۆرێ����ک مەجال����ی کەمتردەرێ����ت بەخوێن����دن، 
لەداموودەزگا حكومیه اكن کەمتر بوارییان پێدەدرێت. 
ئێستاش پیاو بڕیار لەچارەنووسی ئافرەتان دەدات و 
بەبێ ئامادەبوونی ئافرەت چارەنووسی هاوسەرگیری 
دی����اری دەکرێت ب����ە بێگوێدانە حکومەت و یاس����ا 
دیارتری����ن نمونەش بڕیارەکانی س����ەرۆک هۆزەکانی 

دەشتی حه ویجەیە کەلەم دوایانەدا دەریانکردوە.
بەاڵ م لەهەرێمی کوردستان لەدوای ڕاپەرینی ساڵی 
1991ه وه  کەش����ێکی لەبار بۆئافرەتان ره خساوه  و لە 
ده زگاكانی حکومی وحزبی موومارەسەی تواناکانیان 
بکەن. لەڕوو فکری توندووتی����ژی تادێت گۆڕانکاری 
بەس����ەر ئه قڵییه تی پیاوی کوردا دێت زیاتر بایەخ بە 
ئافرەتان دەدرێت و زیاتر ئازاددەکرێن بەاڵم هێش����تا 
نەگه یش����تووین بەوەی کەدەمانەوێت. لەپاڵ ئەمانەدا 
کاری ڕێکخراوەکانی ئافرەتان و کۆمەڵگەی مەدەنی و 
ڕێگە خۆشکردنی حکومەتی هەرێمی کوردستان ڕۆڵی 
باش و کاریگەرییان هەبوە لەسەرکۆمه ڵگەی کوردی 
و لەس����ەرتاکەکانی نێ����و کۆمه ڵگە بۆی����ە بەخەباتی 
ڕێکخراوەکان����ی ئافرەت����ان و زیاتر ڕۆش����نبیرکردنی 
ئافرەتان هەن����گاوەکان بەره وپێش����دەچن و خەبات 

بەردەوامی دەبێت.
دۆخ����ی ئافرەت����ان لەش����اری چەمچەم����اڵ ڕەنگە 
جیاوازتر بێت لەش����ارێکی وەکو هەولێر و س����لێمانی 
بەاڵم ئەم����ەش مانای ئەوە ناگەیەن����ی لێرە دەنگی 
ئافرەت کپ کرابێ یان ئازادی نەبێت، بەپێچەوانەوە 
لەم ش����ارەدا بە س����ەدان ئافرەتی چاالک و بوێرهەن 
و خەریک����ی کارو و چاالکی خۆیان����ن. بەاڵم لەڕووی 
پێگ����ەی کۆمەاڵیەتی����ەوە دەتوانی����ن بڵێن هێش����تا 
لەهەندێ ماڵدا ئه قڵی پیاوساالری هەیە و پیاو بڕیار 
لەچارەن����ووس ئافرەت����ان دەدات و توان����او ئازادیان 
سنوردار دەکرێت، هێشتا پیاو هەیە ڕێگری لەچوونی 
خوش����ک و کچەکانی دەکات بۆزانک����ۆ پەیمانگاکان، 
بەاڵم خەباتی ڕێکخ����راوی ئافرەتان و ڕێکخراوەکانی 
دیك����ه ی کۆمەڵگەی مەدەنی کاریگەری زۆرباش����یان 

هەبوە و دەرنجامی ئەوخەباتەش دەرکەوتوە.

و هەڕەشە ده بنه وه . ئەم جۆرە توندوتیژییە 
کاریگەری قوڵتر و مەترس����یدارتری هه یه  و 
کەسێک کە تووشی ئەم جۆرە توندوتیژییە 
بێت زیاتر گۆش����ەگیر و بێ����زار و خەمۆک 
دەبێ����ت، بە پێ����ی وتەی پزیش����کان ئەم 
جۆرە کەس����انە زیاتر بیر لە خۆکوش����تن و 

خۆسوتاندن ده کەنەوە.
3: توندوتی����ژی سێکس����ی، ئ����ەم جۆرە 
توندوتیژیی����ە زیاتر لە الیەن هاوس����ەر و و 
کەس����وکاری نزیکی ئافره تان����ه وه  دەکرێت 
و ژنان تووش����ی ش����ۆک و زی����ان دەکات. 
دەستدرێژی سێکسی و دووگیانبوونی زۆرە 
مل����ێ و لەباربردن لە خ����ۆ دەگرێت کە ئەم 
ج����ۆرە ل����ە توندوتیژی هیچ����کات لە دڵ و 

جەستەی ئافره تان سارێژ نابێت.
٤: توندوتیژی خێزانی، باوترین شێوەی 
توندوتیژییە بە دژی ئافره تان کە تێدا کچان 
و ژنان ب����ە کۆمەڵێک بیان����وو بەرەورووی 
توندوتی����ژی دەبن����ەوە. دڵپیس����ی یەکێکه  
ل����ە هۆکارە س����ەرەکییەکان و هەندێج����ار 
منداڵنه بوون دەتوانێ����ت هۆکارێک بێت بۆ 
توندوتیژی دژی ژنان. گیرۆدەبوونی پیاوان 
بە ماددە س����ڕکەرەکان و بێکاری پیاوان و 
توڕەب����وون و ناهۆش����یاری پیاوانیش خۆی 

هۆکارێکە بۆ توندوتیژی.
٥: توندوتی����ژی کۆمەاڵیەتی، زۆرجار بە 
بیان����ووی الدان لە نەریتی ب����او باپیران و 
لەکەدارکردنی شەرەف و ناموسی خێزان و 
هەڵسوکەوتی ناشیاو و ئابرووبەرانە ژنان لە 
الیەن باوک و برا و هاوسەر و کەسوکارەوە 
تووش����ی توندوتیژی دەبن����ەوە. هەندێجار 
ژن����ان بە توندی دەکەون����ە ژێر چاودێری و 
هەموو ئازادی و سەربەستییەکیان لێ زەوت 

دەکرێت و لەناو کەش����وهەوایەکی پۆلیسیدا 
دەژین. بەزۆر بەشوودان و بەزۆر جلوبەرگی 
تایبەت لەبەرکردن و بێبەریکردن لە میرات 
و بێبەش����کردن لە خوێن����دن و کارکردن لە 
دەرەوەی ماڵ����ەوە دەچێتە ناو چوارچێوەی 

توندوتیژی کۆمەاڵیەتییەوە.
٦: توندوتی����ژی ئاب����ووری، ل����ەم جۆرە 
توندوتیژییه دا ئەو ژنان����ەی کە لە دەره وه  
کار دەکەن هەر چەند شان بە شانی پیاوان 
کاردەکەن بەاڵم حەقدەستەکانیان کەمە و 
زۆرجار لە الیەن بەرێوەبەر یان هاوکاران چ لە 
الیەنی جەستەیی یان دەروونی توندوتیژیان 
بەرانبەر دەکرێت و دەچەوسێندرێنەوە. یان 
لە ماڵەوە لە الیەن هاوس����ەرەکانیانەوە یان 
کەسوکاریان بە توندترین شێوە مامەڵەیان 
لە  ژنان  دەکرێت.هەندێکاتی����ش  لەگەڵ����دا 
میرات بێبەری دەکرێن و لەمافی سروشتی 
خۆیان دووردەخرێنەوە. دەس����تدرێژکردنی 
ژنان و س����ەربەخۆ نەبوونی ژنان له  بواری 
ئابورییدا خۆی سەرەکیترین و هاندەرترین و 
کاریگەرترین هەنگاوە بۆ توندوتیژی نواندن 

دژی ژنان.
هۆکارەکان����ی توندوتیژی بۆ س����ەر ژنان 
زۆرن و تاكو ئێس����تا بە سەدان جار باسی 
لە سەر کراوە بەاڵم لێرەدا ئاماژە بە قسەی 
فه یله س����وفێکی گەورە دەکەم سەبارەت بە 
س����ەره كیترین هۆکاری توندوتی����ژی پیاوان 
دژ ب����ە ژن����ان) فەیله س����وفی بەناوبانگی 
"جان ئیتیوارت م����ل" لە کتێبەکەی خوێدا 
" کە لە ژێ����ر ناوی ب����ە کۆیلەکردنی ژنان 
نوس����راوە و چاپ و باڵو کراوەتەوە، لەسەر 
ئەو باوەره دایە کە: س����ەرچاوەی بارودۆخی 
نالەباری ئێس����تای ژنان بۆ س����ەرەتاکان، 

دروس����تبوونی کۆمەڵگ����ه  دەگەڕێت����ەوە لە 
دەستپێکی مێژوو ژنان خۆی وەک کۆیلەی 
پیاوبینی لەوانەی����ە هۆکارەکەی بۆ الوازی 
هێزی جەستەیی بگەڕێتەوە. هەروەها دکتۆر 
)نادی����ە رمس����یس( ئاماژە ب����ەوە دەکات و 
دەڵێ����ت” ئەو کاتەی ک����ە پەیوەندی ژن  و 
مێ����رد باش����ە یاس����ا وەدەرناکەوێت، بەاڵم 
ئەگ����ەر پەیوەندییان خراپبوو یاس����ا وەک 
شمش����ێر بۆ سەر ژنان دەردەکەوێت و گشت 
مافەکان و دەس����ەاڵت و هێ����ز بۆ پیاو لە نێو 
دەستی یاس����ادایە بە بێئەوەی بۆ ئافرەت 
ش����تی پێ بێت، لەبەرئەوەی لە کۆمەڵگه ی 
ئێمەدا بە تایبەتی یاساکان ڕێخۆشکەرن بۆ 
زیاترو فراوانتر بەکارهێنانی توندوتیژی دژ 

به  ژنان.

 رێژین نهێلی 

توندوتیژی و جۆره كــــانی

ده وروبه رێن دهوك یێ ئێكه تیا ئافره تان ل 
س����ایتێ رێڤه به ریا گشتی یا به رهه نگاربونا 
توندوتیژی دژی ئافره تان و خێزان دیاربویه  
.خوش����به ختانه  رێژا توندوتیژیێ ب گشتی 
ل ساال 2020ێ كێمتر بویه  ژ ساال 2019ێ 
ل كوردستانێ بڤی شێوه یی ئامار هاتیه  
دیاركرن )جیاوازیا ش����ه ش هه یڤێن مه ها 

2019ێ دگه ل 2020ێ 
كوش����تنێ  رێ����ژا   / 2019ێ  س����اال  ل 
)22(، خوه كوش����تن )32 (،خوه س����وتن 

)٥8(،سكاال) ٤972(
جی����اوازی دگ����ه ل س����اال 2020ێ/ رێژا 
 13( خوه كوش����تن   ،)3( كوش����تنێ 
 )1202 س����كاال)   )2٦( (،خوه س����وتن 

هه روه سا رویدانێن سكسی ) ٤7( .،
ل پارێزگه ه����ا دهوكێ ژی بڤی ش����ێوی 

بوینه  .
لدیف ئارامار) 2 ( رویدانێن كوش����تنێ 
هه بوینه  و )7(رویدان یێن خوه كوش����تنێ 
و )7( روی����دان یێن خوه  كوش����تنێ و ) 
12( رویدان یێن خوه س����وتنێ و زێده باری 
) 970(ێ س����كاال هاتین����ه  تومارك����رن و 
رێژا توندوتیژیا سكس����ی گه هشتیه  ) 13( 
رویدانان .سه رجه مێ گشتی دبیته  ) 101٦ 

(رویدان . 

ئەو کاتەی کە 
پەیوەندی ژن  و 
مێرد باشە یاسا 
وەدەرناکەوێت، بەاڵم 
ئەگەر پەیوەندییان 
خراپبوو یاسا وەک 
شمشێر بۆ سەر ژنان 
دەردەکەوێت و گشت 
مافەکان و دەسەاڵت و هێز 
بۆ پیاو لە نێو دەستی 
یاسادایە
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- بەپێی راپۆرتێك كە لە س����ایتی " رووداو" 
باڵوكراوەت����ەوە، ل����ە هەرێمی كوردس����تان 
ساڵ بە س����اڵ ئاماری تەاڵق و جیابوونەوە 
بەرەوهەڵكشان دەچێت و ئاماری مارەبڕینیش 
روو ل����ە كەمیە، كۆمەڵناس و یاساناس����ان 
پێیانوایە كە هۆكارەكەی بۆ قەیرانی دارایی، 
خیانەتی هاوس����ەری و خ����راپ بەكارهێنانی 
تۆرە كۆمەاڵیەتییەكان دەگەرێتەوە. هەر بە 
پێی ئامارەكان لە س����اڵی 2019دا 10 هەزار 
883 دۆسیەی تەاڵق و جیابوونەوە هەبووە 
و لە هەر 119 پرۆسەی هاوسەرگیری 19 یان 

بە جیابوونەوە كۆتایی پێدێت. 
-  ئافرەتێك����ی ك����ورد وەك یەكەم كچە 
فرۆكەوان لە هێلی فرۆكەوانی مەدەنی عێراق 
دەس����تبەكار بوو، كاپتن " وەرتێ  بابكر" لە 
ساڵی 1991 لە شاری سلێمانی لە دایكبووە. 
-  "كاماال هاری����س" وەك یەكەم ئافرەت 
لە مێژووی س����ەرۆكایەتی ئەمەریكا دەبێتە 
جێگ����ری س����ەرۆكی داهات����ووی ئەمەریكا، 
ل����ە  دیموكراتەكان����ە  نوێن����ەی  "كام����اال" 
كالیفۆرنی����ا، دایك����ی هیندییە و باوكیش����ی 
خەڵكی جامائیكایە، بە هۆی جیابوونەوەی 
دایك و باوكی لە یەكتر"كاماال"ناچار دەبێت 
زیات����ر لە گەڵ دایكی ژیان بە س����ەر ببات، 
" كام����اال هاریس" لە كتێبی بیوگرافی خۆی 
دەڵێ :"دایكم بە تەواوی لەو تێگەیشتبوو كە 
دوو كچی رەش پێس����ت گەورە دەكات، ئەو 
دەیزانی كە لە ئەمەریكا خەڵك من و مایای 
خوش����كم بە رەش پێست دەبینن، بۆیە ئەو 
هەم����وو هێزێكی خۆی بەكار هێنا بۆ ئەوەی 
دڵنی����ا بێت لەوەی كە ئێمەی ئافرەتی رەش 
پێس����ت بەهێز و بە بڕوابەخۆبوون پەروەردە 

بكرێین.
 - "ج����ان گاتمن" دەروونناس����ی گەورەی 
ئەمەریكی و پس����پۆر لە ب����واری خێزان كە 
ماوەی ٤0 س����اڵە ل����ە ب����واری راوێژكردنی 
خێ����زان ئیش دەكات، پێ����ی وایە" لە ژیانی 
هاوس����ەریەتی ئەوەی زۆر جێگەی سەرنجە 
ئەوەیە كە هی����چ كات جی����اوازی بیرورا لە 
ش����تە گەورەكان نابێتە هۆی جیابوونەوەی 
هاوس����ەران ل����ە یەكتر،بەڵك����و ئەوش����تەی 
هاوسەران لە یەكتر جیادەكاتەوە، چۆنیەتی 
ش����ێوازی رووبەڕووبوون����ەوەی هاوس����ەرانە 
لەگەڵ كێش����ەكان كە بە  گفتوگۆ دەس����ت 
پێ����دەكات، هەروەها"گاتمن" رای وایە كە " 
رێنمایی پێش هاوسەرگیری " هاوسەران لە 

جیابوونەوە دەپارێزێت.
-- بە پێی ئەو لێكۆڵینەوەی كە لە س����ەر 
21 ه����ەزار و ٦٤9 ه����ەزار ئافرەت و پیاو لە 
ئوس����ترالیا، ئەمەریكا، فەرەنسا، ئەڵمانیا، 
نەمس����ا، و ئیتالیا، و بەریتانیا ئەنجامدراوە، 
دەركەوتووە كە ئافرەتان بەراورد بە پیاوان 
زیاتر رێكارە تەندروستییەكان بۆ خۆپاراستن 
ل����ە ڤایرۆس����ی كۆرۆنا جێبەج����ێ  دەكەن و 
هاوكارێكی باش����ن بۆ پاراستنی كۆمەڵگەلەو 
ڤایرۆس����ە،بەاڵم ل����ە الیەكی تری����ش ئەگەر 
ئافرەتان بە هەر هۆیەك توش����ی ڤایرۆس����ی 
كۆرۆن����ا بن، زیات����ر زیانیان پ����ێ  دەگات و 
پێویس����تی زیاتریان بە چاودێری و دەرمان 

دەبێت. 

لە هێلینەوە 

ئا: نەسرین حەسەن 

گرنگیدان به  پێست هۆكارێكه  بۆ هێشتنه وه ی مرۆڤ 
به  گه نجی و جوانی، بۆ ئه وه ی پێس����تێكی ره ونه ق 
و جوان����ت هه بێت ده بێت رۆژانه  خزمه تی پێس����تت 
بكه یت، بیپارێزیت له  تیش����كی خۆر و ماندووبوونی 
زۆر كه  راس����ته وخۆ كاریگه ری له س����ه ر روخس����ار 
دروست ده كه ن. بۆ وه رگرتنی رێنمایی بۆ چۆنیه تی 
پاراستنی پێس����ت و به كارهێنانی لێزه ر گفتوگۆمان 
له گه ڵ پزیشكی پسپۆڕی پێست و جوانكاری دكتۆر 
)موئه یه د عه بدواڵ وه ه����اب( كرد و به مجۆره  بۆمان 

دوا:

 س����ه ره تا باس ل����ه  هۆكاری كه می ئ����او ده كه م 
له  جه س����ته ی مرۆڤدا كه  ده بێ����ت هۆی چرچ بوونی 
پێس����ت، کاتێک ئاو به ڕادەی پێویست لە لەشماندا 
بوونی نەبێ، ئه مه ش واده كات بەرهەمهێنانی چەوری 
ئەم کەم ئاوییه قه ره بوو بكاته وه  و بەر به وشکبوونی 
پێس����ت بگرێ کە لە ئاکام����دا ئەبێتە هۆی چەوری 
بوونی پێس����تی ده م وچاو هه روه ها ئه وانه ی كێشی 
له شیان داده به زین ئه مه ش هۆكارێكه  بۆ هۆی چرچ 

بوونی لۆچی پێست.
تایبه ت به  به كارهێنانی لێزه ر له جوانكاریدا دكتۆر 
موئه ی����ه د ده ڵێ�ت:  لێزه ر وزه یه ك����ی هه یه  ده چێته  
س����ه ر ره گی ئه و مووه كه  و الوازی ده كات، هه روه ها 
كاریگه ری لێزه ر له س����ه ر مووی زی����اده ده بێته هۆی 
كه مبوون����ه وه ی ژماره ی����ان و كه مبوونه وه ی خێرایی 
گه ش����ه یان و ناس����ك بوونی مووه كان و كه م ره نگ 

بوونیان.  
رێنمای����ی به كارهێنان����ی لێزه ر، پێویس����ته  پێش 
به كارهێنانی لێزه ر ئه م رێنماییانه  جێبه جێ بكرێت:

- ش����ه ش هه فته  پێش����تر، پێویس����ته  مووه كان 
هه ڵنه كه ندرێت ته نها بتاشرێت.

- یه ك رۆژ پێش����وتر، شوێنه كه ی بتاشرێت ته نها 
یه ك مللی مه تر مووله  ده ره وه ی پێست بێت.

- دوو رۆژ پێش به كارهێنانی لێزه ره كه  تیش����كی 
خۆر راس����ته وخۆ به ر پێس����ته كه  نه كه وێت دژه خۆر 

به كاربهێندرێت.
رێنمایی دوای به كارهێنانی لێزه ر :

- كیسی ساردكه ره وه  بۆ ماوه ی چه ند كاتژمێرێك
- ده رمان و كرێمی دژه  هه وكردن

- به كارهێنانی دژه  خۆر
- هه روه ها دووركه وتنه وه  له تیشكی خۆر 3-٤ رۆژ
هه روه ها دكت����ۆر موئه یه د ئام����اژه  به  چۆنیه تی 
به كارهێنان����ی پالزمای خوێ����ن ده كات له جوانكاری 
پێس����تدا و ده ڵێ����ت: پالزم����ا یه كێك����ه  له ته كنیكه  
نوێیه كان����ی بۆ چاره س����ه ری پێس����ت و جوانكاری 
روخس����ار و یارمه تی نوێبوونه وه ی پێس����ت ده دات. 
كه مێك خوێن له كه س����ه كه  وه رده گیرێت و پاش����ان 
خانه كانی پالزما له خوێن جیاده كرێته وه . كاتێك كه  
ده خرێ�ته  سه ر روخس����ار  خانه كان چاالك ده كات و 
زیاتر مادده ی كوالجین به رهه م ده هێنێت و ئه مه ش 

به گشتی ده بێته  هۆی پاككردنه وه ی پێست.
ب����ۆ پاراس����تنی پێس����ت له وش����كبوون دكت����ۆر 
موئه ی����ه د ده ڵێت: هه ندێ����كات به تایبه تی له وه رزی 
زس����تاندا پێس����ت وش����كده بێت�ه وه. بۆ چاره سه ری 
وش����كبوونه وه ی پێس����ت و گه ران����ه وه ی ره ونه ق بۆ 
پێس����ته كه،  ده بێت كرێمی ش����ێدار به كاربهێندرێت. 
زۆرجارك����ه م ئاو خواردنه وه  و هه وای س����اردو گه رم 
و به كارهێنانی هه ندێك ده رمان واده كات پێس����تمان 
ووشك بێت. بۆ ئه و كه سانه ش  كه پێستیان ووشكه  
ده بێت له ژێر سه رپه رش����تی رێنمایی پزیش����ك كرێم 
به كاربهێن����ن بۆئه وه ی زیان به  پێس����ت نه گه یه نن 
چونك����ه  هه ندێكج����ار به ه����ۆی به كارهێنانی  كرێمی 

هه ڵه وه  زیان به  پێست ده گه یه ندرێت.

كۆشتنا ئافره تان چاره سه ر نیه  بۆ دووماهیكا 
ئاریشان 

ئافره ت پشكه كا سه ره كیا جڤاكیه  و ب بناغه یێ 
ژیانێ دهێته  ناس���ین ش���یایه  شوون تبلێن خۆ ل 
هه موو سێكته راندا دروست بكه ت و پێشمه رگه  و 
دایك و مامۆستا و پزیشك و وه زیرو په رله مانتاره  
د هه مانده مدا شیایه  هه ڤسه نگیا جڤاكی رابگریت 
و ئاراسته یێن ژیانێ جوانتر بكه ت مخابن هند جارا 
دبینین لس���ه ر ئاریش���ه كا جڤاكی ئافره ت دهێنه  
كۆشتن ب بهانه یا چاره كرنا ئاریشان به لێ كۆشتنا 
ئافره تان چاره  سه رنیه  بۆ دووماهیكا چۆ ئاریشان 
به ڵكۆ ئاریش���ان زێده تر دكه ت ئاراسته یێن ژیانی 
ئاڵ���وز دكه ن ئه گه ر ئافره ت و یا دلخوش نه بیت و 
ئارام نه بیت ژیان یا ئارام نینه  و به ره ف جیهانه كا 

ئاڵوز دچیت.

 ل هەمو وەالتێن جیهانێ  پێشیلكاری بەرامبەر 
مافێ���ن مرۆڤی دهێنە ئەنجام دان و هە روەالتەك 
ل گ���وری قانونێ���ن خ���وە س���ەرەدەریێ  ل گەل 
دكەن،ل كوردس���تانێ  ژبلی لژنەیا مافێ  مروڤ ل 
پەرلەمانێ  كوردس���تانێ  دەستەیەكا تایبەت هەیە 
بناڤێ  دەس���تەیا مافێ  م���روڤ،ل هەموو دەڤەرا 
نڤیس���نگەه هەنە و بەرپرسا ئێكێ  یە ل دوڤچونا 
بابەتان دروس���تكرنا راپورتان لژنەیا مافێ  مروڤ 
ل پەرلەمان���ی پت���ر كارێ  وێ  دووڤچونا بابەتاو 
راپورتایە یێ���ن تایبەت ب مافێ  مروڤ ڤە،مخابن 
پشتی دروستبۆنا ش���ەرێ  داعش و هاتنا رێژەكا 
بلندا ئاواروپیش���یلكاری پتر هاتنە كرن بەرامبەر 
مافێ  مروڤ دیارە جڤاك و داب و نەریت فاكتەرێن 

سەرەكینە بۆ سنورداركرنا ئازادیا ئافرەتی، ژبلی 
لژنا مافێ  مروڤ ل پەرلەمانی لژنەیا بەرەڤانیكرن 
ژ مافێ���ن ئافرەت���ی هەی���ە ل كوردس���تانێ  كو 
دوڤچونێن هوی���ر بۆ بنپێكرنا مافێن مروڤ دكەت 
تایبەت رەگەزێ  مێ ، نابیت رۆلێ رێكخراوا ئێكه تیا 
ئافره تێ���ن كوردس���تانێ ژ بیربكه ی���ن كۆ رۆله ك 
مه زن هه بوویه  ل چاره كرنا ئاریش���ێن ئافره تان و 
به ره زانیك���رن ل ئافره تان ل هه موو قوناغه كێ دا 
و به رگریكاره كا مه زن بووی���ه  ل مافێن ئافره تان 
و بۆی���ه  ئه گه رێ چاره كرنا ئاریش���ێن ئافره تان و 
پاراس���تنا ماف و ده ستكه فتنێن وان كۆ چه ندسن 
ساله  ژبه ر ڤێ رێكخراوا ئافره تان ئاریشێن جڤاكی 

زۆر كێمتر بوونه  و تایبه ت كۆشتنا ئافره تان.

دلڤین شەمال

دكتۆر موئه یه د:
ده بێت رۆژانه  پارێزگاری له  پێستتان بكه ن بۆ 
ئه وه ی پێستێكی ره ونه ق و جوانتان هه بێت

 دڵخواز هەولێری - ههولێر

پالزما یه كێكه  له ته كنیكه  
نوێیه كانی بۆ چاره سه ری 
پێست و جوانكاری روخسار و 
یارمه تی نوێبوونه وه ی پێست 
ده دات. كه مێك خوێن له كه سه كه  
وه رده گیرێت و پاشان خانه كانی 
پالزما له خوێن جیاده كرێته وه . 
كاتێك كه  ده خرێ�ته  سه ر 
روخسار  خانه كان چاالك ده كات 
و زیاتر مادده ی كوالجین به رهه م 
ده هێنێت و ئه مه ش به گشتی 
ده بێته  هۆی پاككردنه وه ی پێست

دكتۆر موئه یه د عه بدواڵ


