
هێلین
بۆ ژیانێکی شکۆمەندانە؛ بەرەنگاری توندوتیژی دەبینەوە

 د.ڤیان سلێمان 

توندوتی���ژی و زەبروزەنگ دژی ئافرەت، لە فەزایەکدا 
کە ناوی خێزانە و لە کاتێکدا پێویس���تە شوێنێک بێت 
بۆ بەخش���ینی ئارامی و دڵنیایی بە تاکەکان، بەداخەوە 
هەندیک جار دەبێتە یەکەیەکی کۆمەاڵیەتی وابەس���تە 
ب���ە داب و نەری���ت و پێکەوەهەڵکردنێک���ی ناچ���اری، 
یان بااڵدەس���تی و ژێر دەس���تەیی یاخ���ود ملمالنێ بۆ 
خۆس���ەپاندن دوور لە بنەماکانی هاوژیانی و هاوسانی، 
کاریگەری تەواو لەسەر هەلومەرجی ئافرەت لە ڕووبەری 
گشتی و تەواوی کۆمەڵگەش دادەنێت، ئیتر هەموو ئەو 
نابەرابەری و ناهاوتاییەی لە کۆی سیکتەرە کۆمەاڵیەتی 
و ئابوری و سیاسی و فەرهەنگییەکان لە نێوان ئافرەت 
و پیاو ل���ە کۆمەڵگ���ەدا هەیە، دەگەڕێت���ەوە بۆ یەک 
س���ەرچاوە؛ ئەویش نەبوونی پەیوەندیی و ڕایەڵەیەکی 
یەکسانە لە نێوان ئەم دوو مرۆڤەدا، چاندنی جۆرێک لە 
دونیابینی لە هزری پیاودا بەوەی ئەو بااڵدەست و لێزان 
و خاوەن بڕیارە، ئەو لە کاتێکدا بەرپرس���ە لە خۆی لە 

هەماکات بەرپرسە لە نیوەکەی دیکەی کۆمەڵگەش. 
 پرس���ی ئافرەت پرس���ێکی جیهانییە و توندوتیژی 
بەرامبەر ئافرەت نەخۆشییەکی سەرتاسەری کۆمەڵگەی 
مرۆڤایەتی���ە، بەاڵم پاڵن���ەر و فاکتەرەکانی توندوتیژی 
و ستەم لەس���ەر ئافرەت لە کۆمەڵگەیەک و کولتورێک 
لەگ���ەڵ کۆمەڵگە و کولتورێکی دیکە جیاوازە. هەروەک 
لێکەوت���ە و دەرەنجامەکانیش���ی جی���اوازن، هەروەک 
پێگ���ە و هەلومەرج���ی ئافرەتیش لە ه���ەر کۆمەڵگە و 
واڵتێکدا جیاوازە. هەرێمی کوردستان وەک قەوارەیەکی 
دیموکراسی و بونیاتنراو لەسەر بنەماکانی هاواڵتیبوون 

لە بواری پرسی ئافرەت بە شێوەیەکی گشتی هەنگاوی 
گەورەی ناوە و پێش���کەوتنی بەرچاوی بەدەستهێناوە، 
لە بواری گشتیدا بەشداری ئافرەت لە کایە جیاجیاکان 
ڕووی لە پێش���کەوتنە و بۆ فەزای تایبەتیش یاسایەکی 
پێش���کەوتوو ب���ۆ ڕێگریکردن لە توندوتی���ژی بەرامبەر 
ئافرەت هەیە و ڕێوشوێنی یاسایی و کارگێڕی پێویست 
بۆ ئ���ەو مەبەس���تە گیراوەتەب���ەر. حکومەتی هەرێمی 
کوردس���تان بیست و پێنجی نۆڤەمبەر ڕۆژی بەرەنگاری 
توندوتی���ژی بەرامبەر ئافرەتی بە فەرمی ناس���اندووە و 
چاالکی و مەراس���یمی تایبەتی بۆ ڕێکدەخات، ئەمەش 
لەبەرئەوەی هەم���وو کۆمەڵگە بزانێ���ت حکومەت ئەم 
پرس���ەی بە گرنگ گرتووە و ئەنجامدەرانی توندوتیژی 
بەرامبەر ئافرەت لە سزای یاسا ڕزگاریان نابێ و هاوکات 
هۆشیارییەکی گشتی بەرامبەر ئەو دیاردە ترسناکە باڵو 

ببێتەوە. 
بەاڵم وەک ئامارەکان پیشانی دەدەن توندوتیژییەکان 
بەرامب���ەر ئاف���رەت بەردەوام���ن، س���کااڵکان ڕوو لە 
هەڵکشانن، بە داخەوە زۆرینەی ڕەهای توندوتیژیەکانیش 
لە خێزاندا ڕوو دەدەن و لەالیەن نزیکترین کەسەکانەوە، 
تەنانەت تاوانی هەرە دڕندانە ئەنجام دەدرێت لە نمونەی 
س���وتاندنی سێوان و جگەرگۆش���ەکانی و کوشتنی دوو 
خوش���کەکەی چەمچەماڵ و خنکاندنی خوش���کێک لە 
گەرمیان بە دەس���تی س���ێ لە براکانی. لێ���رەوە ئێمە 
دەبێ���ت ڕوو لە س���ەرچاوەکانی توندوتی���ژی بەرامبەر 
ئافرەت لە کۆمەڵگەکەمان بکەین و بە دوای چارەسەری 

سەرباردا بگەڕێین.

پاڵنەرەکانی توندوتیژی لە کۆمەڵگەی کوردس���تانی 
جۆراوج���ۆرن، ڕەنگە هەندێ جار ب���ە هۆی نەگونجانی 
ئەم دوو مرۆڤە سروشت جیاوازە یاخود فاکتەری دیکە 
بێت، ب���ەاڵم بەداخەوە زۆرینەی هۆکارەکان دونیابینیی 
نزمڕوانی���ن ل���ە ئاف���رەت س���ەرچاوە و بناخەکەیەتی، 
مێنتاڵیەتێک ئاوی دەدات کە تووندوتیژی بە چارەسەر 
و یەکالک���ەرەوە دەزانێ���ت و پەنا بۆ هێ���ز دەبات هەم 
بۆ یەکالییکردنەوەی کێش���ە خێزانییەکان و هەمیش بۆ 
کۆنترۆڵکردنی ئافرەت و ملپێکەچکردنی بۆ ئەو ڕێس���ا 
و یاس���ایانەی ک���ە کۆمەڵگەی پیاوس���االری ڕەوایەتی 
پیداوە. کاتێک ئەنجام دەدرێت کە ئیتر ئافرەت هۆشیار 
بووەت���ەوە بە مافەکانی و بە چ���اوی ئەوی پیاو خۆی 
نابینێ���ت و کۆت و زنجی���ری پێیەکانی پس���اندووە و 
ش���واری داب و نەریتی بەزان���دووە، داب و نەریتێک کە 
وەک پاش���کۆ و پلە دوو ئەوی ئافرەت دەبینێت. لێرەدا 
سەرەڕای ئەوەی پێویستە یاس���ا ڕۆڵی یەکالکەرەوەی 
هەبێت ل���ە یەکالکردن���ەوەی تاوانەکان���ی توندوتیژی 
و س���زادانی بێ ئەم���الوالی تاوانباران. ل���ە هەمانکات 
پێویستە سەرباری س���زادانی تاوانبار، لە ڕێگایەکی تر 
بگەڕێین بۆ ب���ۆ کەمکردنەوەی توندوتیژی بەڵکو پێش 

بە ئەنجامدانی توندوتیژی بگرین.
 پرس���ی ئاف���رەت و توندوتیژی بەرامب���ەر ئافرەت 
ڕەهەندی قولتری هەیە و تەنها پرس���ێکی یاس���ایی و 
ئی���داری نییە، ل���ەم چوارچێوەیەدا پ���ەروەردە ڕۆڵی 
س���ەرەکی دەبینێت، وەک دەڵێن ب���ۆ لەناوبردنی ئەو 
بڕوای���ەی ڕەوایەت���ی بە توندوتیژی دەدات، پێویس���تە 
کاربکەی���ن ب���ۆ تێراوکردن���ی کۆمەڵگە ب���ە کولتوری 
ناتوندوتیژی، کولتوریش بە پەرورەردە دەستپێدەکات. 
پ���ەروەردە س���ەرچاوەی فێرکردن���ی بنەماکانی ژیانە، 

ئامادەکردن���ی مرۆڤە بۆ ژیانک���ردن، یەکێک لە ئەرکە 
س���ەرەکییەکانی پ���ەروەردە بریتییە لە تێکش���کاندنی 
جیاکارییە پێش���وەختەکان بەرامبەر ئەوانی تر، ڕوانین 
بۆ مرۆڤەکانی تر، هەس���تکردن بە بەرپرس���یاریەتی و 
توانای قبوڵکردنی جیاوازییەکان و زۆر لە تایبەتمەندییە 
دەرونییەکانی دیکە لە پەروەردەوە س���ەرچاوە دەگرن. 
هەموو ئەمانەش لە خێزانەوە دەس���تپیدەکات و خێزان 
یەکەم قوتابخانەی بیر و النک���ەی پەروەردەی مرۆڤە. 
خێزان بناخەی س���ەرەکییە بۆ ق���ەوارەی کۆمەاڵیەتی 
و سیاس���ی، چوارچێ���وەی هزری تاکەکان���ی کۆمەڵگە 
لە خێزانەوە س���ەرچاوە دەگرێت، هەربۆیە پێویس���تە 
بگەرێین���ەوە بۆ خێزان و چۆنیەت���ی پێکهێنانی خێزان 
و کۆی ئەم پرۆس���ە کۆمەاڵیەتیە بەردەوامە بخرێتە بەر 

سەرنج و لێیبکۆڵدرێتەوە.
لەم چوارچیوەیەدا ڕۆڵی ئافرەت سەرەکی و کاریگەرە 
و دەبێت پێگەشی لە خێزاندا سەرەکی و کاریگەر بێت، 
ئافرەت ڕۆڵێکی گ���ەورەی لە پەروەردەی خێزاندا هەیە 
و دەبێ���ت ئەو پێگەیە بە دوو ڕێ���گا بەهیز بکرێت، بە 
گۆڕین���ی تێروانینی نێرانە بۆ ئافرەت و بە هۆش���یاری 
خ���ودی ئافرەت و خۆڕادەس���تنەکردن ب���ەو تێڕوانینە 
نێرانە، ب���ە پەرەپێدانی الیەنی هزری و ڕۆش���نبیری و 
خۆنەبەس���تنەوە بە چواردیواری ماڵ و بەدەستهێنانی 
ئابوری سەربەخۆ، بە کارکردن بۆ ئەوەی خێزان لەسەر 
بنەم���ای ڕێز و هاوژیانی و بەرپرس���یاریەتی یەکس���ان 
بونی���اد بنرێت، ئیتر لێ���رەوە گۆڕانکاری ل���ە خێزاندا 
دروست دەبێت و هاوژیانی و هاوسانی جێی توندوتیژی 
و هەژمونخ���وازی دەگرێتەوە و ژیانی ش���کۆمەندانە بۆ 

تاکەکان دەگەڕێتەوە.

توندوتی���ژی دژ ب���ه  ئافره تان وه ك پرس���ێكی مرۆڤایه تی – 
كۆمه اڵیه تی سیاس���ی له  هه رس���ه رده مێكدا به  فۆرمێكی نوێ 
خۆی مانیفێست ده كات، سااڵنه  ئه و ئامار و داتایانه ی له سه ر 
ئاس���تی جیهان باڵوده بنه وه  هۆكارێكن بۆ هه ڵوه سته كردنێكی 
جدییتر له سه ر ئه م پرس���ه  هه مه الیه نه . توندوتیژی به رامبه ر 
به  ئافره تان پانتاییه كی گه وره ی له  پرسی ئافره ت به خۆیه وه  
گرتووه  و سااڵنه  له سه ر ئاستی جیهان به  میكانیزم و شێوازی 

تایبه ت هه وڵی كاڵكردنه وه ی ده درێت.
كێش���ه ی توندوتیژی له  پرس���ی ئافره تدا له  دیدی یه كێتی 

ئافره تانی كوردستان لێكه وته ی دوو ڕه هه نده :
یه كه می���ان: پێگ���ه  و ڕۆڵی ئاف���ره ت وه ك تاكێكی مرۆڤ 
ل���ه  ئۆرگانه  بچ���ووك و گه وره كانی كۆمه ڵگ���ه ی مرۆڤایه تی. 
دووه میان: ئه و به ربه ست و ڕێگرییانه ی كه  له ژێر ناو و مۆركی 
جیاواز ده بنه  به ربه ستی ڕێگاكه ی و كێشه كانی توندوتیژی له  

ئه نجامی ئه م به ریه ك كه وتنه وه  دروست ده بن. 
ت���ه واوی ئاماره كان ده رخه ری ئه وه ن ك���ه  زۆرترین ڕێژه ی 
توندوتی���ژی له چوارچێ���وه ی خێ���زان و به تایبه ت���ی تر له ناو 
په یوه ندی هاوسه ران و دواتر په یوه ندییه  خێزانیه كانی تردان. 
بۆیه  وه ك یه كێتی ئافره تانی كوردستان ته ركیزی سه ره كیمان 
له م ڕوانگه یه وه ، سه رله نوێ پێناسه ی خێزان و په یوه ندییه كانی 

خێزان���ی و ئه رك و به رپرس���یارێتی و مافی ئه ندامانی خێزان 
ده بێت. خێزان له دیدی یه كێتی ئافره تان گرنگترین كۆڵه كه ی 
كۆمه ڵگای���ه .  خێ���زان بنكه یه ك���ه   ب���ۆ پێگه یش���تووی تاك، 
په ناگه یه ك بۆ ئارامی و ئامێزێكه  بۆ خۆشه ویستی ئه ندامانی. 
به م شێوه یه  و له سه ر ئه م دیده یه  ده بێ سه رله نوێ په یوه ندییه  
خێزانیه كان پێناسه  بكرێن و جێگا به  توندوتیژی بگرن. هزرو 
نه ریتی چه وت و ناهاوس���ه نگه كانی ڕوانگه ی پیاوس���االری كه  
ش���ه رعییه ت له هزری سیس���ته می حوكمدار- و حوكم لێكراو- 
خاوه ندارێتی – موڵك بوون وه رده گرن ئیتر ناتوانن به رامبه ر 
هزر و نه ریتی هاوسه نگی مرۆڤساالری كه  سه رچاوه  له  بنه ما و 
پره نسیپه كانی مافی مرۆڤ وه رده گرن؛ رابوه ستن و به كۆتایی 

دێن. 
ئه مساڵ جیاوازتر له  س���ااڵنی رابردوو، جیهان به گشتی و 
كۆمه ڵگه ی كوردی به تایبه تی به هۆی باڵوبوونه وه ی ڤایرۆسی 
كۆرۆنا و كه ره نتینه  كردنه وه به   ئه زمونێكی نوێی پێكه وه بوون 
و په یوه ندییه  كۆمه اڵیه تیه كانیدا تێپه ڕی و وێنایه كی نوێی له  
به ریه كه وتن���ی ئه ندامانی خێزانی بۆ خس���تینه ڕوو كه  ده بێته  
ڕێ نیش���انده ری هه نگاوه كانی داهاتوومان له  تێكۆشانمان بۆ 
پاراستنی خێزان و ده سته به ركردنی پێگه  و مافی ئافره ت له م 
چوارچێوه یه  له  هاوكێش���ه یه كی هاوسه نگانه  له گه ڵ ئه ندامانی 

تر.
تێده كۆشین سااڵنی ئاینده  كاڵبوونه وه ی رێژه ی توندوتیژی 
له  سیما هه ره  دیاره كان بێت و خێزانی كوردستانی له  هه موو 
توندوتیژیی���ه ك ب���ه دوور بێ و پڕ له  ئامێزی خۆشه ویس���تی، 

ئارامی و هاوبه شی و هاوسه نگی له نێوان ئه ندامانی بێت.
له ڕوویه كی تره وه  هه موو به رنامه  و هێزمان به  هه ماهه نگی 
له گه ڵ الیه نه  په یوه ندیداره كان و به تایبه ت حكومه تی هه رێمی 
كوردستان له وه دا چڕ ده كه ین كه  به شیاندنی پیشه یی و هزری 
و مه عریفی ئافره تانی كوردستان، به شدارییه كی هاوسه نگانه  و 
كارا له  ته واوی جومگه كانی ژیانی كۆمه ڵگه  هاوش���ێوه ی پیاو 
مسۆگه ر بێت و هیچ بوارێك له سه ر بنه مای ژنبوون بۆ ئافره ت 
قه ده غه  و ش���ه رم نه بێ���ت. ئافره ت له ب���ازاڕی كار و ته واوی 

شوێنه  گشتییه كان ئاماده یی و ڕۆڵی كارای خۆی هه بێت. 
ساڵو له  رۆحی پاكی ئافره تانی ئازادیخواز و ڕچه شكێن

ساڵو له  ئازادیخواز و ڕچه شكێنانی ئه مڕۆ
به رز و شكۆداربێت مرۆڤساالری

هه ردوو نیشتمان ئاوه دان: نیشتمانی دایك 
و نیشتمانی كوردستان

            یه كێتی ئافره تانی كوردستان
           25ی نۆڤه مبه ری 2020  

رۆژی جیهانی به ره نگاربوونه وه ی توندوتیژی دژ به  ئافره تان
په یامی یه كێتی ئافره تانی كوردستان به  بۆنه ی 25ی نۆڤه مبه ر
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رێکاری یاسایی بۆ 
پاڵنەرەکانی خۆکوشتن 

شاد رزگار
خۆکوشتن بە ش����ێوەیەکی گشتی پێناس����ە دەکرێت بە دەرکردنی رۆحی 

مرۆڤێک بە دەستی خۆی واتە سڕینەوەی خود .
لە یاس����ادا خۆکوش����تن بە تاوان دانەنراوە چونکە کەسێک نامێنێت تا 
لێپرسینەوەی لێبکەین، تەنانەت ئەو کەسەی کە بە هۆکارێک لە دەرەوەی 
ویس����تی خۆی خۆکوش����تنەکە جێبەجێ نەکا بە تاوان دانەنراوە و سزا بۆ 
ئەو کەس����ە دانەنراوە، بۆنمونە کەس����ێک دەیەوێت خۆی بسوتێنێت نەوت 
بە خۆی دەکات و کە دەیەوێت ئاگر بە خۆی بنێت کەس����ێک پەیدا دەبێت 
و رێگر دەبێت لە خۆس����وتاندنەکەی کە ئەمە لە دەرەوی ویستی کەسەکە 
خۆیەتی بۆتە رێگر لە خۆس����وتاندنەکەی لەم حاڵەتەدا ئەم کەسە تاوانبار 

نیە چونکە خۆکوشتنەکەی تاوان نیە. 
کاتێک کەسێک دواچارەسەرەکانی ژیانی خۆی لە خۆکوشتندا دەبینێت 
ئەوا دەبێت ئەوە بزانین کە پاڵنەرێک لە پشت ئەوکردارەوە بوونی هەبووە، 
هەموو خۆکوشتنێک هۆکارێکی هەیە بەاڵم زۆرجار بەداخەوە خۆکوشتن و 
خۆسوتاندنی ئافرەتان بە کۆمەڵێک چیرۆکی هەڵبەستراو و درووستکراو و 
بێئەرزەش دەبەستنەوە کە دوای خۆکوشتنی ئافرەتەکە دووبارە مردنێکی 
دیکە بە بەری ئەو ئافرەتەدا دەکەنەوە یان خۆکوش����تنەکەی بۆ هۆکارێکی 
دیکە دەگەرێننەوە کە نەخۆشی دەروونیی هەیە یان سوتاوە به هۆی ئاگر 

کەوتنەوە یان خنکاوە .
لە یاسادا لە چەند شوێنێکدا باسی خۆکوشتنی کردووە بەم شێوەیە:- 

—تش����ریعاتی عراقی / مادەی ٤0٨ بڕگە ٣ )ال عقاب علی ش����رع فی 
االنتحار( واته ش����رع لە خۆکوشتن تاوان نیە واتە کەسەکە دەیەوێت خۆی 
بکوژێت بەاڵم خۆکوش����تنەکە روونادات بە هۆکارێکی دەرەکی، خۆکوشتن 
لە یاس����ادا تاوان نیە کەواتە شروع له خۆکوشتن تاوان نیە چونکە محلی 

سزادان کە مرۆڤێکی زیندووە بوونی نامێنێت. 
—م����ادەی ٤0٨ بڕگەی ١و2 )مس����اعد وتحریچ( هاندان و یارمەتیدان و 
ئاس����انکاری بۆ خۆکوشتن تاوانە و ئەو کەسەی کە ئاسانکاری دەکات بۆ 
کوش����تنەکە و کوشتنه کە بە هۆکارێکی دەرەکی رووی نەدا ئەوا هاندەرەکە 

هەر سزا دەدرێت بە سزایەک کە نیوه ی سزا ئەسڵیەکە بێت .

مادەی ٤0٨برگە 2 حالەتی زەرفی مش����ەدەدی داناوە بۆ هاندان   —
و و ئاس����انکاری و هاندانی منداڵ و هەرزەکار به  خۆکوش����تن یان هه وڵی 

خۆکوشتن .

—تش����ریعاتی كوردستان: لە یاسای ژمارە ٤2سالی 200٤ هەستاوە بە 
هه موار كردنی مادەی ٤0٨ ی یاسای سزادانی عێراقی جگه لە و حاڵەتانە 
ش����تێکی دیکەی بۆ مادەکە زیاد کردووە کە ئەویش )تسبب فی االنتیحار( 
واتە هەر کەس����ێک هۆکار بێت بۆ خۆکوش����تن ئ����ەوا تاوانبارە کە ئەمەش 
ش����تێکی باشە مش����رعی كوردس����تانی بیری لێکردۆتەوە چونکە زۆرینەی 
حالەتەکانی خۆکوش����تن لە کوردس����تان بە تایبەتتر خۆکوشتنی ئافرەتان 
کەس����ێک هۆکارە لە خۆکوش����تن و پالنەریانە چ هاوسەر یان کەسوکار لە 

پشت خۆکوشتنی ئافرەت بوونی هەیە.
—لە یاسای توندوتیژی خێزانی ژمارە ٨ ساڵی 20١١ لە مادەی دووهەم 
بڕگەی یەکەم خاڵی دەیەمدا هاتووە کە خۆکوشتن بە کاریگەری توندوتیژی 
خێزانی بە تاوان داناوە و سزای بۆ داناوە کە زۆربەی حاڵەتەکانی هەرێمی 
کوردستان بە هۆی توندوتیژی خێزانییەوە روودەدات بەتایبەتی خۆکوشتن 

و خۆسوتاندن.

د ه���ه وا ١6 رۆژیا به ره نگاربوونا نه هێالن���ا توندوتیژیێ دژی 
ئافره تان كۆ س���ااڵنه  ل 25 ێ نوڤمبر دهێته  گێران بۆ هه یاما 
١6 رۆژان لس���ه ر ئاستێ كوردستانێ ب گشتی و ل سنوورێ 
قه زا ئاكرێ بۆ ڤێ مه به س���تێ چه ندین چاالكیێن جوراو جۆر 
دهێن���ه  ئه نجامدان بۆ پتر هوش���یاكرنه ڤه یا جڤاكی به رامبه ر 

ئافره تان .
دڤ���ی واریدا به رێ���ز موقه ده م���ێ ماف محه م���ه د ئه مین 
عه لی،به رپرسێ نڤیسنگه ها نه هێالنا توندوتیژیێ دژی خێزان 
و ئافره تان ل ئاكرێ بۆمه  روناهی به ردا س���ه ر وان روودانێن 

ئه ڤساڵه  ل سنوورێ قه زا ئاكرێ هاتیه  تۆماركرن .ب رەنگەكێ  
گشتی رێژا توندوتیژیێ ئەڤساڵە هەمبەر پار ساڵ كێم بوویە 
بەلێ  د هەماندەمدا ئەو ئاریش���ێن هاتیە تۆماركرن ئاریشێن 
هەمە رەنگ بوونە،وزەاڵم پتر ل ئافرەتان توندوتیژیێ دروست 
دكەن، ئەڤس���اڵە پتریا ئاریش���ێن توندوتیژیا خێزانی ناڤبەرا 

هەڤژینا دابوونە .
هەموو جۆرێن توندوتیژیێ هاتینە تۆماركرن ل نڤیسنگەهێ  
ب���ۆ نموونە : ئ���ازاردان، خراب بكارئینان���ا موبایلێ، گەف، 
خوس���وتن، سكسی، لێدان .بەرپرسێ س���ەرەكێ و ژمارە ١ 

ئام���اره كان و ژم���اره كان پێمان ده ڵێن ك���ه  توندوتیژی 
به ره و كه مبونه وه  نیه  و س���ااڵنه  ئه گه ر جۆرێكیان كه می 
كردبێ���ت له  به رامبه ریدا جۆرێكی دیكه  رووی له زیادبوون 
كردوه  ئه گه رچی له  هەرێمی کوردستان یاسای تایبه تمان 
هه یه  بۆ به ره نگاربوون���ه وه ی توندوتیژی خێزان و دژ به  
ئافره تان به اڵم نه بۆته  رێگر بۆ كه مبونه وه ی ئه  و دیارده  
كۆمه اڵیه تیه . ئه وه ی لێ���ره دا ئاماژه ی پێده كه ین ئاماری 
توندوتیژییه كان���ی هه ولێره  له ب���ه رواری ١ی مانگی ئایار 
بۆ ٣١ی تش���رینی یه كه می 2020 كه  پش���ت به س���تراوه  
به ره نگاربوونه وه ی  به رێوه به رایه ت���ی  زانیارییه كان���ی  به  
توندوتی���ژی دژ به  ئافره تانی هه ولێر كه  كۆی گش���تی ) 

١59٨ (ه  و زیاتر ئه م جۆرانه ی تێدا تۆماركراوه : 

 هەڕەش���ەكردن )٣69(، لێدان )٣90(، كۆمه اڵیه تی 
)6٣(، هێنانی ژنی دووه م )22(، ناپاكی هاوسه ر)9٨(، 
ئابووری���ی )2٣(،  یه كت���ر)56(،  له گ���ه ڵ  نه گونج���ان 
له شفرۆش���یكردن )٣(، مه ش���روب خواردن���ه وه  )2٨(، 
وونبوون )6(، ده س���تدرێژی سێكس���ی)١5(، به شودانی 

به زۆر )2(، ته قه كردن )١0( و خۆكوشتن ) ٣(
راوێژكاری كۆمه اڵیه تی ئیلهام س���ه بری، سه باره ت به  
ئاس���ت و ش���ێوازه كانی توندوتیژی ده ڵێت: توندوتیژی 
دیاردەیەک���ی جیهانیی���ە ناتوانین بنب���ڕی بکەین بەاڵم 
بەهۆی هۆشیارکردنەوەی هەردوو رەگەز دەتوانین کەمی 
بکەین���ه وه . هۆكاره كانی توندوتی���ژی زۆرن: توندوتیژی 
جەس���تەیی وەکو لێدان، توندوتیژی قس���ەی نەش���یاو، 
توندوتیژی سێکسی و توندوتیژی دەرونی ئەمانه  هەموو 
دەگەرێتەوە بۆ ناتێگەیش���تنی ئاف���رەت و پیاو هەروەها 

ئایین و نەریتی کۆمەاڵیەتی رۆڵی هەیە.
سه ره تا گرنگه  تێگه یشتن له  خێزانه وه  دەستپێبکات تا 
دەگاتە قوتابخانە و شوێنە فەرمییەکان، بۆ نمونە لە ناو 
خێزان نابێت کچ بە پلە دوو حیسابی بۆ بکرێت. دیسان 
لە خێزان نابێت كه س���ی س���ێیەم تەداخول بکات، ئەمە 
هەموی دەگەرێتەوە بۆ ناتێگەیش���تن له نێوان ئه ندامانی 
خێ���زان كه  بۆ ئه م هۆکارەکان���ه  ده گه ڕێته وه  )جیاوازی 
تەم���ەن، ئیهمال ک���ردن، درۆکردن، جیاوازی ئاس���تی 
خوێن���دن، بێ متمانەیی و خراپی باری ئابووری ( ئەمانە 
هەم���وو هۆکارن و دەبێتە ه���ۆی هێنانی ژنی دووەم یان 
ناپاکی هاوسەری، بەداخەوە هەندێک كات ئافرەتان وه ك 
تۆڵه یه ك له  هاوسه ره كانیان په نا بۆ كاری هه ڵه  ده به ن، 
ده كرێت ئه و هاوس���ەرانەی لەیەکتر حاڵی نابن باش���تره  
جیاببنەوە وه ك چاره سه رێك بۆ كێشه كانیان نەک دواتر 

توشی هەڵەی گەورە ببن .
پارێزه ر بێخ���اڵ عه بدواڵ بۆچوونی وای���ه  لەبەرئەوەی 
توندوتی���ژی دیاردەیەکە لە کۆمەڵگ���ه  جۆراوجۆرەکاندا 
بوونی هه ی���ه  بۆیە توێژینەوە و بەدواداچونی زۆریش���ی 
لەب���ارەوە ک���راوە چ لە الیەن توێ���ژەران و کۆمەڵناس و 

دەرونناسانەوە یان لەالیەن رێکخراوەکانی تایبەتمەند بە 
مافەکانی مرۆڤەوە.

هەر کردەوەیەکی توندوتیژی کە بەهۆی جۆری توخمی 
مرۆڤەوە ئەنجام دەدرێت و زیانی جه سته یی یان سێکسی 
یان دەروونی یان ئازاری ئافرەتانی لێدەکەوێتەوە لە نێو 
ئەوانەشدا هەرەشەکردن لە ئەنجامی دانانی کردەوەیەکی 
لەم جۆرانە یان زۆرکردن یان بێبەشکردن و زۆرە ملێیان 
لەئازادی یان لە ژیانی گشتیدا بێت یان ژیانی تایبەتی.

ئه ڤساڵه  ل سنورێ قه زا ئاكرێ رێژا تونـــدوتیژیێ هه مبه ر  پارساڵ كێمبوویه

 توندوتیژی دژ به  ئافره تان له ناو 
شــــاری هه ولێر له چ ئاستیكدایه ؟

مه رزیه  حسێن

هەر کردەوەیەکی توندوتیژی کە 
بەهۆی جۆری توخمی مرۆڤەوە 
ئەنجام دەدرێت و زیانی جه سته یی 
یان سێکسی یان دەروونی یان 
ئازاری ئافرەتانی لێدەکەوێتەوە لە 
نێو ئەوانەشدا هەرەشەکردن لە 
ئەنجامی دانانی کردەوەیەکی لەم 
جۆرانە یان زۆرکردن یان بێبەشکردن 
و زۆرە ملێیان لەئازادی یان لە ژیانی 
گشتیدا بێت یان ژیانی تایبەتی
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ژیان بـــێ ئافرەت
 ئەستەمه

فه زیله  شۆرش
ئافره ت دینامۆی ژیانه وهاوبه ش وشه ریکێکی گرنگه له دروستکردنی خێزان 
و وواڵت ب����ه تایبه تی له م کاته هه س����تیاره ی کوردس����تان ، بۆیه رێزگرتنی 
ئ����ه رکه ، ئافره تی ک����ورد به ئه  وپه ڕی لێهاتویی����ه وه  به رده وامه له درێژه دان 
به خه باتی نه ته وایه تی و کۆمه اڵیه تی.، خه بات بۆ به ره نگاربوونه وه ی توندوتیژی 
دژبه ئافره تان خه باتێکی کۆمه الیه تیه بۆبنیاتنانی ووالتێکی پێش����که وتوو 
شارستانی، پڵلپشتی ئه م خه باته  ئه رکی سه رشانی هه ر مرۆڤێکی ئازادیخواز 
و روناکبی����ره  ، ب����ه الم نه ك ته نیا  هه ر له چوار چێوه ی قس����ه، به ڵکو به 

کرداریش.
بێگومان توندوتیژی له کۆمەڵگا پەیوەس����تە بە ئاس����تی هۆشیاری کۆمەڵگا 
و که لتوور و روش����ه نبیریی خه ڵك ، په یوه ندییه کی راسته وخۆشی هه یه به 
مافی مرۆڤ به  گشتی و مافی ئافره تان به  تایبه تی ، رۆژانه له هه موو جیهان 
به  ش����ێوازی جیاواز پێشێلی به مافی مرۆڤ ده کرێت ،ئه م پێشلکارییه بوویته 
بناغه ی تووندوتیژی به تایبه تی به رامبه ر ئافره تان؛ جه س����ته یی و جنسی و ده 
رونی و به ش����دارینه کردنی ئافره ت به رێژه یه کی یه کس����ان له پرۆس����ه ی 
سیاس����ی و ئابوری و به ر ته س����ك کردنی ئازادی ئافره ت ، به داخه وه  سه 
رب����اری ئ����ه م نا داد په روه رییه به رامبه ر ئافره ت ، کێش����ه کۆمه اڵتیه کانی 
کۆمه ڵگه  قوربانیه هه ره  س����ه ره کییه کانی ئافره ت����ه به تایبه تی له کۆمه ڵگه ی 
کوردی، رۆژانه  ده بینین كه  ئافره تان یا خۆیان ده كوژن وه یان ده كوژرێن) که 

زۆر جار نزیکترین که سیان پێی هه ڵده ستێت( .
ئافره ت ده توانی به  ناس����ینی مافه کان و ئه ركه کانی  خۆی  به شێوه یه کی 
س����ه رده میانه  خه بات بۆ یه کس����انی و ئ����ه م توندوتیژیانه ی ک����ه به رامبه ری 
ده کرێت  بکات  و بارودۆخه که  بگۆڕێ ، روون و ئاش����کرایه که خه باتی پرسی 
یه کسانی خه باتێکی هه ستیاره بۆ کۆمه ڵگه یه ك که پیاوساالری زاڵه به سه ریدا، 
کۆمه ڵگه ی پیاوس����االر وا هه ست ده کا که لەدژی ئه و کار ده کرێ بۆ له ده 
ست س����اندنه وه ی ئه و ساالرییه ی که هه یه تی، هه س����ت ده کا ئافره ت ده بێته 
مه ترسی، ئه وه ی گرنگه ئافره ت ده بێ  به به رده وامی  خه بات بۆ یه کسانی له 
کار و هه لی کار و ژیان و ئازادی هه ڵبژاردنی هاوسه ر و ئازادی بیر و بۆچوون 
ودادپه روه ری و  سه المه تی جه سته یی و ده روونی و پشتگیری یاسایی بکات،  

هاواڵتی بوونی یەکسان بکاتە بنەمای هێز و توانای بۆ تێكۆشان وخه باتی.
تون����د وتی����ژی  کارێکی تاڵ  و هه ن����اوو دڵ هه ژێنه ره، ئه گ����ه ر بمانه وێ  
جیهانێك����ی  بێ  توندوتی����ژی و پڕ له  ته باییمان هه بێ ، ده بێ  له  هه نگاوه س����ه 
ره کیه کانه وه ده س����ت پێبکه ین که ئه ویش پ����ه روه رده ی منداڵه له خێزان و 
قوتابخانه ، له پال ئه میش پش����تگیری یاس����ا و ده وڵه ت وحکومه ت  گرنگ و 
پێویسته بۆ کارکردن له سه ر چه سپاندنی یه کسانی له کۆمه ڵگه  له هه موو بواره 

کانی ژیان تا مافی تا که کانی تیا پارێزراو بێت . 
 ب����ه داخه وه  توندوتیژی دیارده یه کی جیهانی����ه و له هه مووچینه کان دێته 
پێش، نابێت چاوپۆشی لێ بکرێت، نابێ هیچ مرۆڤێک توندوتیژی له گه ڵ بکرێت، 
زۆرب����ه ی ووالتانی جیهان له 25 ن����ۆ ڤه مبه ر رۆژی جیهانی  به ره نگاربوونه وه ی 
توندوتیژی دژ به ئافره تان تا ١0 دیسه مبه ر رۆژی مافی مرۆڤ ده ست به  

    )Orangr The Wor ،UN Women( کەمپینی رێکخراوەی
ک����ه هه موو چاالکیه کانیان ته رخان دکه ن ب����ۆ بنبرکردنی توندوتیژی دژ به 

ئافره تان و نه مانی هیچ ئاستەنگێك به رامبه ر ئازادی ئافره تان.
 هه روه ك وواڵته پێشکه وتوو سه قامگیره کان ، ئارامی و سه قامگیری ئافره ت 
له کوردس����تان رۆڵێک����ی گرنگی  هه یه له ئارامی و س����ه قامگیری کۆمه ڵگه  له 
کوردس����تان، بۆیه پێویسته فشار بخرێته س����ه ر هه موو جومگه کان و  هه موو 
پێک����ه وه کار بک����ه ین بۆ بنب����ر و که مکردنی توندوتیژی دژ ب����ه ئافره تان له 

کۆمه ڵگه كه مان. 

زەاڵم و ژم���ارە 2 ئاف���رەت بووە،ئامار ب گش���تی هەمبەر 
پارساڵ كێم بوونە .

یاسا سنورەك بۆ توندوتیژیێ دانایە تایبەت بۆ كۆشتنێ 
ك���ۆ ب رەنگەكێ بەرچ���اڤ كێم بوویە د گ���ەل دا هەموو 
جۆرێن دی سزایەك بۆ هاتیە دانان ئەڤ چەندە بۆیە ئەگەر 
توندوتی���ژی كێم بی���ت ژالیێ زەاڵمان ڤە، ب���ۆ ڤێ مه رامێ 

ئه ڤساڵه  چۆ یاسا نه هاتینه  هه مواركرن.

ئه ڤساڵه  ل سنورێ قه زا ئاكرێ رێژا تونـــدوتیژیێ هه مبه ر  پارساڵ كێمبوویه

١6روژیا به رهنگاری����ا توندوتیژی دژی ئافرەتئ ل 
هەموو سالەکێ ل 25 نوڤمبر دهێته كرن دڤان ١6 
روژا دا چەندین س����مینار و وورکشوب و به رنامێت 
جودا جودا دهێنه پێشکێش����کرن بو هش����یاركرن و 
پاراس����تنا ئافرەت����ێ لدور فی چەن����دێ )راید فواز 
احمد( ئه فس����ەرێ ڤەکولینێ ل نڤێسینگەها زاخو 
یا توندوتی����ژی بومه باس ل ئەڤ س����اله كر لدور 
توندوتی����ژی دژی ژنێ ل زاخو. ئەگەر به روارد بكن 
دگه ل ئەڤ س����ال و ساال باشتر توندوتیژی بەرەڤ 
زێدەبونێ یه ئەگەرێ س����ەرەکی بو هندێ دزقریت 

قەیرانا دارایی و ئابوری و مەعنه وی دزڤریت.

ب����ارا پت����ر توندوتی����ژی ژالیێ زەالم����ی بو ژنێ 
دهێت����ه بكارئینان ج جه س����تەیی بت یان دەرونی 
ب����ت توندوتیژی پەیدا دبت ژ ئ����ه گه رئ زیدەبینا 
تورێن جفاكی و ئامیری تلفون ب رێکێن نه دروست 
ئاریشه پتر لی دهیت نافبه را هه ردوو هه فژینا دا. 

وه ك قەدەغە ژی ئەڤ ئاریشە پەیدا بینە.
لڤێرێ بارا پتر ئاریشه زیدەتر بوینە دناڤ خێزانێ 
دا بونموون����ه كور بو بابی ی����ان بو دەیكێ، كچ بو 
بابێ ژ بەر میراتی چونكه رەوشا نوکە جارەك دی 
ئ����ەڤ بابەتێن میراتی گه رم تردد لێکریە. زور جار 
حالەت مه هەنه یێن دەرونی ژ بەر نەبینا بنگەهەك 
دەرونی ل زاخو و لدویڤ بریارا دادوەری ئەو كەسە 
دهێت زیندان کرن. هه ر دیس����ان لدور یاسایی و چ 
یاسه بهێته راستڤەکرن ئەفسەرێ ڤەكولینێ )محمد 
عگید(دبیژت یاس����ا ٧ خیزانێ زور هاریكار بیه بو 
زور ئاریش����ا كو هاتنه چارەسه ركرن به لئ گەلەك 
حالەت نه گریدێدایه بو توندوتیژی فه بەلێ د هێن 
ن����ك مه و دهیته توماركرن چونكه هنده ك یاس����ا 
هەن����ه دگه ل كومه لگه ها نوك����ە ناگونجت.د ڤان 
س����الێن بوری دا بارا پتر توندوتیژیا جه س����تەیی 
كێ����م بیه بەلێ یا دەرونی پتر لێ هاتیه حاله ت هه 
بینه كو زەالم ب رێكا دەرونی ئافرەتێ د ئێشنت ل 
فێری ل دیف بریارا دادوەری دهێته زیندان كرن یان 
س����زا دان. نه چاڤدێری كرن لسەر هێلێن تەلەفون 
و تورێ����ن جڤاكی قتر خێزان هاتیه هه لوەش����اندن 
چونكه پتریا س����یم کارتان ن����ه توماركرینه بناڤێ 
خودانی. گەف یان توهمه بو هندەك خێزانا دروست 
كرینە و ژیك جودابونه. پتریا جودابوون و ئاریشه 
چێدبن دناڤبەرا هەڤژینێن تەمەنێ وان دا دژیێ ١٨-
٣0 سالی. ئەڤە ژی بو وێ چەندێ دزڤریت د قوناغا 
نیش����انیێ دا ماسك دهاته بكار ئینان هه می تشت 
نه ب درس����تی دەست پێ دکر. ئەڤە دبته ئەگەرێ 

هندێ ژیكفه ببن. 
ی����ا گرنك دبێژم رێكخراوێ����ن ئافرەتان پتر ڕولێ  

خوه ببینن د هش����یاركرنا جڤاکی دا و تایبەت هەر 
دوو ڕەگ����ەز چونکی تا نوکە هن����دەك كەس هەنە 
نزان����ن توندوتیژی چیە یان ئافرەت نزانت مافێ وێ 
چیە، و دێ چەوا س����ەرەدەریێ لگەل ئاریش����ا من 

ئەگەر هاتن پێشاهیا وێ.
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توندتیژیا دەرونی زیدەتر لی هاتیه 
ژ یا جه ستەیی

هێلین میدیا

    بارا پتر توندوتیژی 
ژالیێ زەالمی بو ژنێ 
دهێته بكارئینان ج جه 
ستەیی بت یان دەرونی بت 
توندوتیژی پەیدا دبت ژ 
ئه گه رئ زیدەبینا تورێن 
جفاكی و ئامیری تلفون ب 
رێکێن نه دروست ئاریشه 
پتر لی دهیت نافبه را هه 
ردوو هه فژینا دا. وه ك 
قەدەغە ژی ئەڤ ئاریشە 
پەیدا بینە
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- ب���ە پێی رێكخراوی تەندروس���تی جیهانی 
ل���ە هەر ١٨ چرك���ەدا ئافرەتێك رووبەرووی 
توندوتیژی دەبێت���ەوە، هەروەها ئامارەكان 
ئاماژە بۆ ئەوە دەكەن كە لە هەر ٣ ئافرەت 
لە جیهاندا ئافرەتێك رووبەرووی توندوتیژی 
جەس���تەیی یان سێكسی دەبێتەوە لە الیەن 
ئەو كەسەی دەیناسێت، خۆشی دەوێت، یان 

متمانەی پێی هەیە.

- "س���ارا عوم���ەر" وەك كچ���ە كوردێك  
ل���ە ١٨ ئەم مانگە لە ش���اری كۆپنهاگن لە 
واڵتی دانیمارك خەاڵت���ی ئەدەبی "لۆریاڵی 
یەكەمین  پێدەبەخشرێت،"س���ارا"  زێرین"ی 
نووسەرە كە پاشخانێكی كوردی رۆژهەاڵتی 
ناوەڕاستی هەیە و پێش���تریش بە كەسێك 
كە هەڵگری ئەو پاش���خانەیە نەدراوە،"سارا 
عومەر " لە بواری نوس���ین دەڵی: هیوادارم 
ئەم خەاڵتە ش���تێک لە ئومێد و باوەڕ لەناو 
ئەو ک���چ و ژنانەدا بچێنێت، کە وەک من لە 
ڕۆژگارێکدا بێدەنگ و بێکەس���ایەتی کراون، 
بەاڵم بەپێداگرتن لەس���ەر تەسلیمنەبوون و 
لەس���ەر بەرەنگاربوون���ەوە، دەبنە خاوەنی 
دەنگی خۆیان. دەنگێک، کە دەش���ێت دنیا 

بیبیسێت و دانی پێدابنێت.

- ب���ۆ یەكەمجار كچێكی ك���ورد بە نێوی 
"رەز گ���ەردی" لە ب���واری مافەكانی مرۆڤ 
خەاڵت���ی نێونەتەوەیی وەدەس���ت دێنێت و 
وەك كەس���ایەتی كاریگ���ەری نیوزلەندا لە 
ب���واری مافی مرۆڤ دەناس���رێت، ئەو كچە 
خەڵكی شاری هەوڵێرە و ئێستا لە نیوزلەندا 
دەژی و ئەمس���اڵ بڕوانام���ەی دكتۆرای لە 
زانك���ۆی هارڤاردی ئەمەریك���ی وەرگرتووە، 
"رەز گ���ەردی" وابری���ارە لە گ���ەڵ تیمێكی 
پارێزەرانی نێودەوڵەتی سەردانی كوردستان 
بكات، بۆ لێكۆڵینەوە لە كۆمەڵكوژی داعش 

كە بەرامبەر كوردانی ئێزیدی ئەنجامدراوە 

- ب���ە پێ���ی هەواڵێ���ك كە لە س���ایتی 
ب���اس نی���وز ب���اڵو كراوەت���ەوە، گروپ���ێ 
شاخەوانی"بەرانان" كە تایبەتە بە خانمانی 
دەربەندیخ���ان چەند مانگێك���ە دامەزراوە و 
تا ئێستا چەند گەش���تێكی شاخەوانیان بۆ 
ناوچە ش���اخاوییەكان ئەنجام���داوە و كاتی 
گەشتەكانیشان بە رەچاوكردنی باروودۆخی 

ئافرەتەكان رێكخستووه. 

- ل���ە وادەی نزیكبوونەوە ل���ە هەڵمەتی 
ب���ە  دژ  توندوتی���ژی  بەرەنگاربوون���ەوەی 
ئافرەت���ان، رۆژی هەین���ی لە ش���اری كەالر 
سێ  برا خوشكی خۆیان هەڵدەواسن تا ئەو 
كات���ەی دەخنكێت، بە پێ���ی ئەو راپۆرتەی 
ل���ە رووداو باڵو كراوەتەوە ئ���ەو ئافرەتە لە 
دایكبووی س���اڵی ١99٤ و ماوەی ٧ س���اڵە 
ژیانی هاوبەش���ی پێكهێن���اوە و خاوەنی ٣ 
منداڵە وبە هۆی هەبوونی كێش���ەی نێوانیان 
دوای  جیابۆتەوە،ل���ە  هاوس���ەرەكەی  ل���ە 
ئەنجامدان���ی ئەو تاوان���ە تۆمەتبارەكان بە 
پێی مادەی ٤06 دەس���تگیركراون و لە ژێر 

لێكۆڵینەوەدان. 

لە هێلینەوە 

 هێشوو دارائا: نەسرین حەسەن 

ئاماره كانی توندوتیژی له  ده وروبه ری سلێمانی 
چیمان پێده ڵێن؟

س���ااڵنه  ئام���ار و رێژه ی توندوتی���ژی گۆرانكاری 
به س���ه ردا دێت، له  ش���وێنێكه وه  بۆ ش���وێنێكی 
دیكه  به پێ���ی ژینگه ی كۆمه اڵیه تی و هۆش���یاری 
ت���اك ئه و رێژه یه  ده گۆرێت. رێژه ی توندوتیژی له  
ده وروبه ری سلێمانی واته  له  شارو شارۆچكه كانی 
ده ره وه ی س���لێمانی جیاوازی له گه ڵ ناو ش���اری 
له ناوچه كانی  له هه مانكات���دا  هه ی���ه ،  س���لێمانی 
ده ره وه ی سلێمانیش له  شوێنێكه وه  بۆ شوێنێكی 
دیكه  جیاوازی ده بیندرێت. ئه وه ی لێره دا ئاماژه ی  
پێده كه  ین ژماره یه ك له و ش���ارۆچكانه ی ده ره وه ی 
س���لێمانین كه  له رێگ���ه ی ناوه نده كان���ی یه كێتی 
ئافره تانی كوردس���تانه وه  به دواداچونیان بۆ كراوه  

و ئاماده كراون.

له  ش���ارباژێر توندوتیژی دژ به  ئافره تان بۆ 
ئه مس���اڵ رێژه كه  بۆ ٣% كه میك���ردووه  و به م 

جۆره یه : 
یه ك ئافره ت خۆی كوشتوه  به هۆی نه خۆشی 
ده روونیه وه  به اڵم دوو ئافره ت به هۆی كێش���ه ی 

خێزانیه وه  خۆیان سوتاندوه . 
له  س���نوری عه ربه ت رێ���ژه ی توندتیژی رووی 
له  زیادبوون كردووه  و ئه و كه س���انه ی رووبه رووی 
توندوتیژی دهبنه وه  ته مه نیان له نێوان )25-٣٤( 

ساڵیدایه .
له  تاس���ڵوجه  و به كره جۆ كوشتن و خۆكوشتن 
نه ب���وه  ب���ه اڵم توندوتی���ژی هه ب���وه  و س���كااڵ 
تۆمار كراوه . به  هه مان ش���ێوه  له  ش���ارۆچكه ی 
پیره مه گرون كوش���تن، خۆكوشتن و خۆسوتاندن 
نه بووه  به اڵم سكااڵ تۆمار كراوه  نزیكه ی 50 سكااڵ 
تۆمار كراوه  و به  به راورد به  ساڵی رابردوو رێژه كه  

كه می كردووه .
ل���ه  س���نوری دوكان و گونده كان���ی، رێ���ژه ی 

توندوتیژی به م جۆره  بووه :
52 ئاف���ره ت له الی���ه ن باوك، برا و هاوس���ه رو 
كه س���وكاره وه  توندوتیژی���ان له گه ڵ ك���راوه . ١0 
ئافره ت لێیاندراوه ، 6 ئافره ت له ماڵ ده ركراون ، 5 
ئافره ت خۆیان كوش���توه ، ٣١ ئافره ت توندوتیژی 

ده روونیان له گه ڵ كراوه .

هه روه ها ئاماری توندوتیژی بەرامبەر ئافره تان 
له  ناحیه ی خه له كان و گونده كانی به مجۆره یه :

١٧ئافرەت لەالیەن خیزانەکانیەوە توندوتیژیان 
بەرامبەر کراوە.

٤ ئاف���رەت کۆتاییان بەژیان���ی خۆیان هێناوە 
بەخۆکوشتن یان خۆسوتاندن0 

١٣ ئاف���رەت لێی���ان دراوە ی���ان توندوتی���ژی 
ده روونیان له گه ڵ كراوه .

هه روه ها له سنوری شارۆچكه ی قه ره داغ رێژه ی 
توندوتی���ژی به مجۆره یه : خۆكوش���تن ٣ ئافره ت، 
كوش���تن ١ ئاف���ره ت و توندوتی���ژی 2٨ حاڵه تی 
جیاواز بوه  و به  به راورد به  ساڵی رابردوو رێژه كه  

كه میكردووه .
شنۆ نوری، سه رپه رشتیاری په روه رده یی سێ 
هۆكار بۆ توندوتیژی دژ به  ئافره تان ده ست نیشان 
ده كات و ده ڵێت: پیاوس���االری ل���ە کۆمەڵگەدا، 
نزمی ئاستی ڕۆش���نبیریی تاکەکان و هەڵچوونی 

زۆر لەتاکەکاندا.

لە کۆمەڵگه ی پیاوساالری هەمیشە پیاو خۆی 
بەکەسی یەکەمی خێزان دادەنێت واته  دەرچوون 
لە قس���ەی بەالیەوە شتیکی زۆر سەختە هەربۆیە 
پەنا دەباتە بەر ئازاردانی دەروونی و جەس���تەی 
خیزانەک���ەی یان کچەک���ەی. یاخود بەهۆی نزمی 
ئاستی ڕۆشنبیری، بەناوی کلتور و دینەوە هەموو 
خۆش���یەکانی ژیان لێ قەدەغ���ە دەکرێت هەر لە 
هەڵبژاردنی خۆشەویستێک و هاوسەری دواڕۆژەوە 
و نەتوانی���ی دەربرینی هەس���ت و س���ۆزەکانی 
و گەلێک ش���تی تر هەمووی بڤ���ەو قەدەغەیە 
. یاخ���ود خودی ئافرەت قس���ەی نابەجێ بۆ 

ئافرەتێکی تر درووس���ت 

دەكات و دەبێتە هۆكار بۆ 
کوشتنی ئافرەتەکەی دیكه .

هەندێ پیاو کە ده بینن خیزانەکانیان کەسێكی 
س���ەرکەوتون وە خۆیان ناتوانن بگه نه  ئاس���تی 
خیزانەکانی���ان و پەنا ده بەنەب���ەر توندوتیژی جا 
دەروونی بێت یان جەس���ته یی بۆئه وه ی هەمیشە 
بەخێزانەکانیان بڵێن هەر من س���ەرکەوتووترم تۆ 

مێینەیت و ناتوانیت سه ركه وتووبیت.
سه باره ت به هۆكاری توندوتیژی دژ به  ئافره تان 
پارێزه ر سۆما عوسمان ده ڵێت: پێویسته  بتوانین 
بەس���ەر کێش���ەکانی خێزان زاڵ بی���ن بۆئه وه ی 
لەنێوان ئه ندامانی خێزاندا هیج جۆرە توندوتیژیەک 

ڕوونه دات و ژیانێکی خۆش بنیاد بنێن.
دەبێت فێربین کەبەش���ێوازێکی جیاواز بەدوای 
ژیاندا بچین، ده بێت هاوسەران بۆزاڵبوون بەسەر 
کێش���ەکانیاندا پەیوەن���دی نێوانی���ان بەهێ���ز و 
پتەوبکەن لەکاتێکدا هی���ج ڕێگایەک نیە بتوانێت 
ئەو کێش���انە چاره  بکات بەئاس���انی کە لەنێوان 
هاوس���ەراندا ڕوودەدات. پێویس���تە ئەوڕێگایان���ە 
ئەنجام بدرێت ک���ەوادەکات لەنێوان هاوس���ەران 
هی���ج توندوتیژیەک ڕوون���ەدات و ژیانێکی خۆش 
و ئاس���ودەیان هەبێ���ت. دەبێت فێرب���ن پێکەوە 
ئاشتی و س���ازان بکەن و بەشێوازێکی گونجاو و 
مەنتیقی گفتوگۆبک���ەن، دەرفەت بەیەکدی بده ن 
بۆ بەس���ەربردنی کات لەگەڵ یەکتر و زیاترگرنگی 
بەیەکتر بدەن. لەكۆمەڵگەدا ئەم کارانە وا دەکات 

ڕێژەی توندوتیژی دژ بە ئا فره تان كه م بكات.
كۆمه اڵیه ت���ی  توێ���ژه ری  عه زی���ز،  ش���ەیما 

بۆچوون���ی وای���ه  ك���ه  ڕێژەکە 
زۆر زیات���رە لەوەی ب���اس دەکرێت 

و ئافرەت زۆرت���ر توندوتی���ژی بەرامبەرئەکرێت، 
بەاڵم ئافرەتان ناتوانن بچنە دادگا یان س���ەنتەری 
دڵنیانین  توندوتی���ژی چونکە  به ره نگاربوونه وه ی 
ل���ه وه ی پارێزراو ئەبن چونكه  وا هه س���ت ده كه ن 
پاش ماوەی���ەك ئەیانده ن���ه وە بەخێزانەکانیان و 

ده ترسن توشی كێشه ی گه وره تر ببنه وه .
هه ندێك هۆکاری وتوندوتیژی یان پاڵنەر هه یه  

وایکردوە رێژەکە زیاد بکات: 
- ه���ۆکاری ئابووری كه  س���ەرچاوەی ژیانە 
خراپی ب���اری ئابووری هۆکارێكە بۆدروس���تبونی 
بۆتوندوتی���ژی  كێش���ەی خێزان���ی سەرکێش���ی 

ودەرئەنجامەکەی ئەبێتە خۆکوشتن . 
- خێ���زان، کۆمەڵگ���ە و ژینگ���ە، کاریگ���ەری 
راستەوخۆیان لەسەر سروشتی مرۆڤ هەیە وئەم 
پاڵنەرە وائەکات مرۆڤ رەگەزپەرس���ت بێت وبە 

مرۆڤی پلە دوو سەیری ئافرەت بکەن . 
- خراپ بەکارهێنانی تۆڕە کۆمەاڵتیەکان کەبە 
ش���ێكی زۆرله  ئافرەتان بوونه ته  قوربانی دەستی 
تۆرە کۆمەاڵتیەکان كه  بەچه کی سپی ناوبراوە بۆ 

لە ناوبردنی ئافرەت . 
- راگەیان���دن دەوری بااڵی هەیە کە هه ندێكیان 

بە بێ ئیتیكی پیشه یی کار ئەکەن.
- بێهێزو الوازی وئیرادەنەبونی ئافرەت بەخودی 
خ���ۆی هەندێکج���ار ئەوەن���دە بێ هێ���زە متمانە 
بەخود ناکات ئەم���ەش ئەگه رێتەوە بۆ کۆمەڵگە 
ئەوەندەی���ان پێوتوە تۆئافرەت���ی وەك پیاو نیت 
وایان لێک���ردوە نەتوانێ کێش���ه ی خۆی بۆکەس 
باس بکات وچارەس���ەری ب���کات، وایان لێکردوە 
ئەوئافرەتە گەرکێش���ەیەکی هەبوو واهەست بکات 
چارەسەر ئەوەیە خۆی بکوژێت بۆئه وه ی ڕزگاری 

بێت .
- هۆکاری سیاسی، ئێمە بەردەوام لەجەنگداین 
لەناوجەن���گ لەدایكبوی���ن وگەورەبوی���ن ئەمەش 
وائەکات مرۆڤ شەڕانگیزبێت و كاریگه ری لەسەر 

دەرونی ئافرەت هه بێت.

بکەندوو سەیری ئافرەت بێت وبە مرۆڤی پلە مرۆڤ رەگەزپەرست وئەم پاڵنەرە وائەکات سروشتی مرۆڤ هەیە راستەوخۆیان لەسەر و ژینگە، کاریگەری خێزان، کۆمەڵگە 


