
هێلین
ئافرەت، لە ئابوری سەربەخۆوە بۆ سەربەخۆیی کەسێتی

 د.ڤیان سلێمان 
لە نێوان داهاتی س���ەربەخۆ و س���ەربەخۆیی تاک 
پەیوەندییەکی هاوتەریب هەیە، چەند مرۆڤ خاوەن 
داهاتی س���ەربەخۆ بێت بەو ئاستە لە پاشکۆیی و 
پابەندی کەسانی دیکە و سەربەخۆیی خودی نزیک 
دەبێتەوە، بە درێژایی مێژوو ئابوری ڕۆڵێکی گرنگ 
و سەرەکی هەبووە لە بەخشینی پێگە و دەسەاڵت 
بە مرۆڤ و هەر سەرەتای دروستبوونی ناهاوسەنگی 
و نایەکس���انی لە نێ���وان مرۆڤ���ەکان دەگەڕێتەوە 
ب���ۆ بارگۆڕانی کۆمەڵگ���ەی مرۆیی ل���ە ئەنجامی 
هاتنەکای���ەی خاوەنداری تایبەت و دەس���تگرتنی 
پیاو بەسەر سەرچاوەکانی سامان و بەرهەمهێنان، 
هەربۆیە لەگەڵ ئەوەی کە تاکە فاکتەر نییە، بەاڵم 
ئابوری ڕۆڵێکی گرنگ و یەکالکەرەوەی لە گۆڕینی 
بارودۆخی ئافرەت لە پاش���کۆیی و پلەدووییەوە بۆ 

ئازادی و سەربەخۆیی، هەیە. 
کاتێ���ک ئاف���رەت خ���اوەن داهاتی س���ەربەخۆ 
ب���ێ و وابەس���تەی پیاو نەب���ێ ل���ە دابینکردنی 
پێداویستیەکانی ژیان، ئەوا لە ئاست پێشێلکردنی 
مافەکانی بێدەنگ نابێ، بەاڵم دەسکەوتنی داهات و 
گەیشتن بە ئابوری سەربەخۆ ڕێوشوێنی خۆی هەیە 
و پێویس���تی بە توانا و ئیرادە، دەرفەت و زەمینە 
هەیە. دابەشکردنی ڕەگەزیانەی کار و پۆڵێنکردنی 
ج���ۆری کار لە نێوان ئافرەت و پیاو بەپێی پێوەرە 
کۆمەاڵیەتییەکان؛ یەکێکە لە گرفتە سەرەکییەکان 

و ئاستەنگێکی س���ەرەکییە لە بەردەم پێشکەوتن 
و گەشەس���ەندنی ئابوری خێزان و کۆمەڵگە، ئەم 
بارودۆخە لە کوردس���تانیش بەرچاوە، س���ەرەڕای 
هەموو پێش���کەوتنەکان و گۆڕانکاری بە ئاڕاستەی 
کرانەوەی کۆمەاڵیەتی، بەاڵم تا ئێس���تاش بازاڕی 
کار بە ش���ێوەیەکی بەرچاو س���یمایەکی پیاوانەی 
هەی���ە و ئامادەیی ئافرەت لە ب���ازاڕی کاردا جێی 
دڵخۆش���ی نییە، ئەمەش هۆکاری سەرەکی الوازی 
باری ئابوری ئافرەت و وابەستەیی ئافرەتە بە پیاو 
ل���ە ڕووی ئابوری، کە ئ���ەوەش کاریگەری تەواوی 

لەسەر الیەنەکانی دیکەی ژیانی ئافرەت دەبێت. 
بەڵگەنەویستە، کە ئافرەتی هۆشیار هەرگیز ڕازی 
نییە بەوەی لەڕووی ئابورییەوە بە پیاو وابەس���تە 
بێ، نزمی ئاستی بەشداری ئافرەت لە هێزی کاردا 
بە واتای ئ���ەوە نییە، کە خ���ودی ئافرەت مەیلی 
کارکردنی نەبێ و ویس���تی بەدەستهێنانی ئابوری 
سەربەخۆی نەبێ، بەاڵم ئافرەت ڕووبەڕووە لەگەڵ 
دەیان ئاستەنگ و گیروگرفت، لەهەمووی گەورەتر: 
ڕێگری خێزان���ی و داب و نەریت و دابەش���کردنی 
ڕەگەزیان���ەی کار یان جی���اکاری لە بوار و پانتایی 
ڕۆڵ���ی ه���ەردوو ڕەگ���ەز، ئەمە س���ەرباری کەمی 
دەرفەتی کار و نەبوونی متمانە بە کەرتی تایبەت. 
تا ئەوکاتەی جیاکاری لە پیشەکان لەسەر بنەمای 
ڕەگەز بکرێت و هەندێک ب���واری کار بۆ ڕەگەزێک 

قۆرغ بکرێت، یەکس���انی جێندەری و کاری ئافرەت 
لە هەندێک بوار بە نامۆ و جێی س���ەرنج بزانرێت، 
ئەوا، ئێم���ە لە قۆناخی دابەش���کاری ڕەگەزیانەی 
کارین، نەک جێندەریانەی کار، ئەوا ئافرەت لەگەڵ 
چوون���ە دەروەی بۆ ب���ازاڕی کار ڕووبەڕووە لەگەڵ 

چەندین ئاستەنگی کۆمەاڵیەتی و خێزانی.
مانەوەی وابەس���تەیی ئاف���رەت بە پیاو لەڕووی 
ئابورییەوە؛ ئەوان لە دۆخی پاشکۆیی و پلەدووییدا 
دەهێڵێتەوە و ڕێگەی سەربەخۆبوونیان بۆ مەحاڵ 
دەکات، ڕەچاوکردن���ی هەندێک بەه���ا و نەریتی 
دواکەوتوو ل���ە چوارچێوەی ماڵ دەیانهێڵێتەوە و 
دەرفەتی گەشەس���ەندنی توان���ا و لێزانییەکانیان 
لێدەگرێ���ت، هەربۆی���ە هیچ ڕێگایەک���ی دیکە لە 
پێش ئێمەی ئافرەت نیی���ە، جگە لە گرتنەبەری 
هەنگاوی بوێرانە و شکاندنی ئاستەنگەکانی داب 
و نەریت، هۆشیاربوون لە گرنگی هەبوونی داهاتی 
سەربەخۆ وەک بناغەیەک بۆ ئازدی و ڕزگاربوون 
لە پاش���کۆیی و وابەس���تەیی، بەاڵم وەک وتمان 
ئەم پرس���ە پەیوەندی بە کۆمەڵگە و تێگەیشتی 

کۆمەڵگ���ە بۆ ڕۆڵ و کاری هەردوو ڕەگەز هاوکات 
بوونی پالن لەالی���ەن حکومەت و کەرتی تایبەت 

هەیە.
پرس���ی بەش���داری ئافرەت لە ب���ازاڕی کار و 
س���ێکتەرەکانی ژیان پیویس���تییەکی ستراتیژییە 
و یەکێکە لە پێوەرەکانی گەشەس���ەندن، هەرێمی 
کوردستان خاوەن سەرمایەی مرۆیی و سروشتییە 
و بە کۆمەڵگەیەکی گەنج ناسراوە، هاوکات بەپێی 
ئامارەکان لەس���ەر ئاستی خوێندنی بااڵ و بوونی 
)١٤( زانک���ۆی حکومی و دەی���ان زانکۆی ئەهلی 
ڕێژەی قوتابی کچ و کوڕ لە زانکۆکاندا یەکسانە، 
ئ���ەم ڕێژە زۆرەی قوتابی کچ لە زانکۆکان دەکرێ 
وەبەرهێن���ان ل���ە تواناکانیان بک���رێ و تێکەڵی 
ب���ازاڕی کار بکرێ���ن، بەوپێیەش، ب���ازاری کار 
س���یمایەکی شارستانیانە و یەکس���انی هەبێت و 
ئەو ژم���ارە زۆرەی قوتابیان���ی کچیش گیرۆدەی 
مانەوە لە چواردیواری ماڵ و پاشکۆیەتی ئابوری 
پی���او نەبنەوە، بەو ش���ێوەیەش کۆمەڵگە بەرەو 

پێشکەوتوویی ئاڕاستە دەگرێ.

دەم ب���و دەمی ئافرەت پتر رژدبیت لس���ەر 
پێش���ڤەچونا ئاش���تێ خوەی���ێ زانس���تی و 

پێگەهاندنێ دبوارێن پشکەفتنێ دا 

لڤێ جارێ ژی کچەکا پارێزگەها دهوکێ بو 
بەالڤوکا هێلین لدوور وەرگرتنا باوەرناما خوە 
یا بالیوزیا ئاشتیێ بڤی رەنگی دەتە دیارکرن 
ودبێژیت: ئ���ەز هەژین فتاح ����م دەرچوویا 
پەیوەندیێ���ن نیڤدەولەت���ی و دبلوماس���ی و 
بەردەوامم د بسپوریا روژنامەڤان و چاالکڤانا 
جڤاک���ێ مەدەن���ی دا و س���ەرەرای چەندین 
س���االن دگەل ڕێکخراوێن جڤاکێ س���ڤیل ب 
خوبەخش کارکریە و زێدەتری ١0 سالە کارێ 
روژنامەڤانی و میدیایێ دکەت. هەر ژبەر ڤی 

رولێ بەردەوام هەژین دبێژیت:
ژ ئەنجام���ێ رولێ من یێ زێ���دە د کار و 
چاالکیان دا د جڤاک���ی دا هاتمە کاندیدکرن 
ژالی���ێ ڕێکخ���راوا هێتما ک���و ١25000 هزار 
کەس���ان مفا ژ کارێ ڕێکخ���راوێ وەرگرتیە 
و  گەش���ەپێدان  و  تەندروس���تی  وارێ  د 
پێداویس���تیێن س���ەرەتایی و هاریکاریا کێم 

ئەندامان و زێدەب���اری ئەنجامدانا چاالکیێن 
ج���ورا و جور، ئ���ەڤ باوەرنامە ب پێ هاتە 
دان ژ ئالیێ دکتور سانتوش کومار سەروکێ 
ڕێکخراوا جیهانی ی���ا بناڤێ منتدی ئەدەبی 
کو کەس���ێن بەشدار لسەر ئاستێ جیهانێ ل 
گەلەک دەولەت���ان هەنە، هەر لدور وەرگرتنا 
ڤێباوەرنام���ێ دبێژیت: مخاب���ن کەس هەنە 
باوەرناما بالیوزێ ئاش���تیێ وەرگرتینە بەس 
ب خراب���ی کارێ خو برێڤەدبەن، ئەم مللەتێ 
کورد دهێینە نیاسین مللەتەکێ ئاشتیخوازین، 
نە مللەتەکێ خوینمێژین مافێ مە یە کو ئەم 
پتر ل س���ەر ڤێ یەکێ بڕاوەستین و خزمەتا 

وەالتێ خوە بکەین .
) بالیوزا ئاش���تیێ (ئەڤ ناس���ناڤە واتە 
کەسەک ئاش���تیخوازە لسەر ئاشتی و پێکڤە 
ژیان���ێ و مافێ مروڤان و ل س���ەر خزمەتا 
کەس���ێن  هاریکاریا  کاردکەت  مروڤایەتی���ێ 
نەخ���وش و پەناب���ەر و لس���ە مللەت���ێ خو 
کاردکەت هزرێن ئاشتیێ دناڤ مللەتێ خۆ دا 
بەالڤدکەتن، یا گرنگە زێدەکرنا هوشیارکرن 
و چاالکک���رن و هاریکاری���ا مروڤایەتی���ێ و 

بیرئانینا تاکەکەس یا مروڤایەتیێ ل بازنەیێ 
ج���ورا و جور، گرنگی���ا ڕێزگرتن و رێکەفتنا 
نیڤدەولەت���ی و بلندکرنا ئاس���تێ هش���یاری 
و بەرفرەهکرن���ا ش���یانێت دەولەت���ا دا کو 
بەرەڤانی���ێ ل روویدانێت سروش���تی بکەن، 
ڕول���ێ ڕێکخراوان بو بەرس���ڤدانا ئەزەماتێن 

مروڤایەتیێ
یێن کۆ لس���ەر ئاش���تیێ کاردک���ەن دوو 
بەش هەنە بەش���ەکێ ئینترنێتێ و بەش���ەک 
ل س���ەر ئەردی یە کو ئارمانج ژێ دهەردوو 
ئالیان���دا خزمەتێ بکەن چ دناڤ���ا کەمپاندا 
ب پێشکێش���کرنا هەمی جوڕێن هاریکاریان 
و ل بەش���ێ بەالڤکرنا هزر و باوەری لس���ەر 

ئینترنێتێ یە و بەشەکێ گەلەک گرنگە.
ل داویێ ژی هەژین خانێ گوت: من دڤێت 
بێژم هەر کەس���ێ د بوارێ خۆ دا کاردکەت 
د وی کاریدا ب ئاشتی بڕێبکەت و کەسەکێ 

ئاشتیخواز بیت .

 رێژین نهێلی 

 کچەکا دهوکێ باوەرناما بالیوزا ئاشتیێ وەرگرت

  کاتێک ئافرەت خاوەن داهاتی سەربەخۆ بێ و وابەستەی پیاو نەبێ لە 
دابینکردنی پێداویستیەکانی ژیان، ئەوا لە ئاست پێشێلکردنی مافەکانی بێدەنگ 
نابێ، بەاڵم دەسکەوتنی داهات و گەیشتن بە ئابوری سەربەخۆ ڕێوشوێنی خۆی 

هەیە و پێویستی بە توانا و ئیرادە، دەرفەت و زەمینە هەیە
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 ئافرەتان و 
توندوتیژی ئابووری

            نیان ئەحمەدشۆخان رۆستەم 

س���نوردارکردن یاخودتوندوتی���ژی ئابووری یەکێکە 
لەگۆشە ش���اراوەکان یان کەمترناسراوی توندوتیژی 
دژی ئافرەت���ان، وێرای ئەوەی کەبارێکی قورس���ی 
خێزانیان لەسەرشانە،بەاڵم لەماف و امتیازی ماددی 

بێ بەشن.
توندوتی���ژی ئاب���وری دژی ئافرەتان لەناو خێزان 
بەتایب���ەت نێوان ژن و مێ���رد دەتوانم بڵێم یەکێکە 
لەبەرباڵوترین جۆرەکانی توندوتیژی ئابووری، دەبێتە 
هۆی ئ���ەوەی کەئافرەتەکە متمانە بەخۆبوونی کەم 
ببێتەوەو ببێت بەقوربانی، ئەمە س���ەرەڕای ئەوەی 
کە ئەم ج���ۆرە توندوتیژییە کاریگەری خراپیش���ی 
بۆسەر پیاوان هەیە،چونکە لەم حاڵەتەدا فشارێکی 
زۆرتر دەکەوێتە ئەس���تۆی پیاوان بۆ ئەوەی خێزان 
بەڕێوە بب���ەن و پێداویس���تیە ماددیەکانیان دابین 
بکەن،ئەمەش دەبێتە ه���ۆی ئەوەی کاتێکی کەمتر 
بە خانەوادەکەی ببەخش���ێت و کاریگەری نێگەتیڤ 

)سلبی(دەخاتە سەر ئەندامانی خێزان.
 هەرچەن���دە دەتوانی���ن بڵێی���ن لەچەند س���اڵی 
بەش���ێوەیەکی  ئافرەت���ان  کارکردن���ی  ڕاب���ردوودا 
بەرچاو زیادی کردووە،ۆبەاڵم لەکاتی کارکردنیش���دا 
رووب���ەرووی توندوتیژی ئاب���ووری دەبنەوە لەالیەن 
خ���اوەن کارەوە بەه���ۆی پێدان���ی بڕێک���ی کەم لە 
مووچەو زۆری کاتژمێری کارکردن،بوونی کۆمەڵێک 
م���ەرج کە هیچ مافێ���ک بەئافرەتەکە ن���ادات ئەمە 
هەتا ئەو ئافرەتانەش دەگرێتەوە کە خاوەن پیش���ه  
و زیرەکیەک���ی زۆرن، وایک���ردووە کەبچن لەماڵەوە 

دانیشن.
  ئەمەش ئەوە دەگەیەنێت کە نەک تەنها نەبونی 
کار یان نەبونی یەکس���انی دادپەروەری لەکارەکان 
بەڵک���و  ئاب���ووری،  لەتوندوتیژیەکان���ی  یەکێک���ە 
جۆری کارو ڕێ���ژەی داهاتەک���ەی و ئیمتیازەکەش 
خ���ۆی یەکێک���ە لەجیاوازی���ەکان و دەچێتە قاڵبی 
توندوتیژیی���ەوە، هەرچەن���دە ئافرەتان���ی زۆر هەن 
بەه���ۆی قەیرانی داراییەوە ناچ���ارن بە بڕێکی کەم 
کاتێک���ی زۆر کاربک���ەن بەبێ بوون���ی هیچ ماف و 
ئیمتیازو بیمەیەک، نمونەش بۆ ئەم جۆرە ئافرەتانی 
بێ سەرپەرشت یاخود ئەو ئافرەتانەی سەرپەرشتی 

خێزان لەئەستۆیاندایە.
 رەفتاری توندوتیژی ئابووری وەکو کۆنترۆڵکردنی 
جزدان���ی ئاف���رەت و دابین نەکردن���ی خەرجی بە 
ئافرەتەک���ە و ڕێگەگرت���ن لەکارکردن���ی ئاف���رەت، 
بەم���ەش زیاتر وا دەکات ئافرەتەکە وابەس���تە بێت 
بە پیاوەوە، وە ئەم جۆرە ئافرەتانەی کە کارناکەن 
و س���ەربەخۆی ئابوریان نیە ناچارن کە تەحەمولی 
رەفتاری توندوتیژی پیاوان بکەن، هەر بۆیە زۆرێک 
لەفێمنیزم���ەکان کارکردنی ئافرەت و س���ەربەخۆی 
ئابووری ئافرەت���ان بەهۆکارێک دادەنێن بۆرزگاربون 
لێکۆلینەوەکان  زۆرب���ەی  توندوتی���ژی،  لەرەفتاری 
کە لەم بارەوە ئەنج���ام دراون دەرکەوتووە کە ئەو 
واڵتانەی کە ئافرەتان بەشێوەیەکی بەرچاو خاوەنی 
کاری خۆیان���ن و س���ەربەخۆی ئابووری���ان هەیە، 
توانیویانە کەس���ایەتیەکی بەهێز لەخۆیاندا دروست 
بک���ەن، وە توندوتیژی کەمت���رە بەرامبەریان، واتا 
یەکێک لەگۆڕانکارییە س���ەرەکییەکان کە کاریگەری 
لەسەر کەمکردنەوەی توندوتیژی هەیە، سەربەخۆی 

ئابووری ئافرەتانە.

 نزیک���ی مانگی س���ێ، ڕۆژی ئافرەتانی جیهان 
8ی م���ارس دەبین���ەوە وەک نەریتی س���ااڵنە 
ڕێکخراوەکان���ی ئافرەتان و ژن���ان ئامادەکاری 
دەک���ەن بۆ ئ���ەم ڕۆژە بەچەن���د چاالکیەک کە 
خزمەت بە ئافرەتانی کوردس���تان بگەیەنێ بە 

بێ جیاوازی لەگەڵ پێکهاتەکانی کوردستان.
ئەگ���ەر ب���ه راورد بکرێ���ت لەگ���ەڵ عێراق و 
واڵتانی دەوروبەر ڕەوشی ئافرەتانی کوردستان 
زۆر باشترو پێش���کەوتووترە لەچاو ئافرەتانی 
دیکەی ئ���ەو واڵتانە. لەکوردس���تان مافەکانی 
ئافرەتان لەیاساکان جێگیرکراوە ئەو یاسایانەی 
تایبەتبوون بە باری کەسێتی گۆڕانکاری تێدا کرا 
لەبەرژەوەندی ژنانی کوردستان، بەاڵم هێشتا لە 
تموحی ئێمەدا نیە،ئەرکی ئافرەت زۆر قورس���ە 
بەتایبەت���ی ئەگەر ئافرەتێک���ی بەڕێگەو پێگە 
بی���ت، هەموو چاوەکان لەس���ەری دەبێت، ئەم 
چەند ڕۆژە میدیاو سۆشیال میدیا سەرقاڵکراوە 
بە باس و خواس���ی کۆمەڵێک ئافرەتی مۆدێل 
)فاش���ن( کاتێ���ک تەکنەلۆژی���ا کاریگەرب���وو 
هەم���وو  بیرکردن���ەوەی  و  بەسەرپێش���کەوتن 
مرۆڤایەتی بەبێ جیاوازی ئیتر دەبێت چاوەڕێی 
هەم���وو گۆڕانکاریەک بکرێت ل���ە کۆمەڵگە لە 
هەموو کایەکانی ژیان، بەاڵم بەپێی کۆمەڵگاکان 
دابەش دەکرێت، کۆمەڵگای پێش���کەوتوو چۆن 
مامەڵەی پێدەکات بۆ کۆمەڵگایەکی دواکەوتووی 
جیهانی س���ێەم بەرکاهێنان���ی دەگۆڕدێت چۆن 

چی بەکاردەهێنرێت.

 بێگومان کۆمەڵگای کوردیش بەدەرنییە لەو 
تیژڕەویەی تەکنەلۆژی���ا، ئەو ئامێرانەو بینینی 
کۆڕانگاری کۆمەاڵیەتی و ئابوری و ڕۆش���نبیری 
و هونەری هەرهەموویان بە هۆی تەکنەڵۆژیاوە 
هەموو جیهان���ی پێکەوە بەس���تووەتەوە وەک 
کاری بزنس���ی لێهات���ووە هەم���وو جیهانی لە 
تۆڕێک���دا کۆکردوەتەوە ب���ووە بەگوندێک، هەر 
بۆیە کۆمەڵگه ی کوردیش زۆر تا کەم س���ودمان 
لێبین���ووە، ب���ەاڵم بەداخەوە الیەن���ی نەرێنی 
زاڵترە بەسەر الیەنە ئەرێنی و بەنەزانینی سود 
وەرگرتنمان ل���ەم تۆڕە بەخراپ ش���کاوەتەوە 
بەسەر کۆمەڵگاکەماندا. ئەوەی زۆر بەرباڵوە و 
هەستی پێدەکەین تەکنەلۆژیا هۆکاری سەرەکیە 
ک���ە ئافرەتی کورد کراوە ب���ەکااڵ، هەرالیەنێک 
بەپێی خواستی خۆی سود لە کۆمەڵێک ئافرەت 
وەردەگرێت، لە الیەک دەکرێن بە مۆدیل لەالیەکی 
ت���رەوە دەکرێنە ریکالم���ی بازرگانی بۆ برنج و 
بەهارەت، دەکرێن بە ئەستێرەی سۆشیال میدیا 
و کەناڵ���ەکان، دەکرێنە کەس���ێکی دیار لەناو 
حزب و دەسەاڵتەکان، الیەنێکی دیکە دەرفەت 
لەم وەزعە وەردەگرێت حیجابیان لەسەردەنێن، 
ئەم���ە هەم���ووی دەگەڕێت���ەوە بۆ شکس���تی 
پەروەردەی خێزان و پ���ەروەردە تێیدا غائیبە، 
هەڵوەش���اوەیی  بەئاراس���تەی  کۆمەڵگه کەمان 
و پ���ەرت و پارچ���ە پارچە ڕێچک���ەی گرتووە، 
هەریەکە و بەالیەکدا پەل دەهاوێ، مەبەستەکە 
ئەوەی���ە لە ئافرەتی کورد بدرێت ئەم ئافرەتانە 

نموونەی ئافرەتی کورد نین ونابێت، بەس���ەدان 
ئافرەتی خوێندەوارو ڕۆشنبیرو خاوەن بڕوانامەو 
زمانزان و ڕوناکبیر وچاالکمان هەیە،ناکرێت ئەم 
خڵتە کەمە هەموو کچ���ان و ژنانی کوردی پێ 
بش���وپهێنن. ئافرەتی کورد بوێرن، چاونەترس 
بەشەهامەت و خەباتکارن، شێرە ژنن وهاوکارو 
خۆبەخشن بۆ کۆمەڵگاو خێزانەکانیان لەهەموو 
ش���ۆڕش و ڕاپەرین و خه بات���دا ئافرەتی کورد 
پشکی ش����ێری بەرکەوتووە لە مه یدان بووە 
بە بێ جیاوازی شانبەش����انی پیاوەکان ڕۆڵی 
خۆی بینووە، ناکرێت بەهۆی چەند ئافرەتێک 
ناوی ئافرەتی کورد لەک����ەدار بکرێت، ئه وانە 
خڵتەی کۆمەڵگان چەند ئافرەتێکی ساویلکە 
وهەڵخه ڵەتاو و ناهۆشیارو ناڕۆشنبیرن،ئەگەرنا 
بۆ وا بەئاسانی دەکەونە ڕاوی پیاوانی پارەدارو 
بزنس و سۆش����یال میدیاو ڕاگەیاندنەکانەوە، 

کۆمەڵگه ی کوردی پێ ناشرین دەکرێت.
لەڕێگەی ئەم نوس����ینە ب����ە ڕێكخراوەکانی 
ئافرەت����ان و ژنان و ڕێکخراوەکانی کۆمەڵگه ی 
مەدەن����ی کە داکۆکی ل����ە مافەکانی ئافرەتان 
دەک����ەن تکایە س����نورێک بۆ ئ����ەم حاڵەتانە 
دابنرێ����ت ت����ا نەب����ووە بەدیاردە، هەس����ت 
دەکرێت ب����ە بەرنام����ە و پیالندانانی هەندێ 
پیرۆزییەکانی  دەیان����ەوێ  دەوروبەر  وواڵتانی 
ناوکۆمەڵگه ی کوردی بش����ێوێنن و لەکەداری 
بک����ەن، ئینتم����ا بۆ یاس����او ڕێس����او نەریتە 
کوردەوارییەکان نەمێنێت و لەناو بچێت، باشە 
ئەم هەم����وو مۆدێلەمان بۆچیی����ە لەکاتێکدا 
نەمارک����ە و براندم����ان هەی����ە نەکۆمپانی����ای 
دیزاینەری کوردس����تانیمان هەیە، هەیە و نیە 
ئەو جلە تورکیانەیە كه  هاوردەی کوردس����تان 
دەکرێ����ت ئەویش ئەو بوکان����ەی جامخانەکان 

بەسەو زیادیشە.

مەردی و لێهاتووی ئافرەتی کورد 
لەکەدارمەکەن

خێزان یەكەمی���ن فێرگەی منداڵە له هه موو 
پەروەردە  بەشێوەی  گرنگیدان  بواره كاندا، 
و ئاستی ڕۆشنبیری دایك و باوك ڕۆڵێكی 
گرن���گ دەبینێ لە ئاس���ت و دەوڵەمەندی 
زمانی من���داڵ. زۆر ج���ار ده وترێت منداڵ 
خۆرس���كانه  فێ���ری زمان ده بێ���ت ئیدی 
هەوڵدان���ی بۆ چییە، ئه م بۆچونه  راس���ته  
منداڵ تەنیا ل���ە ڕێگەی گوێگرتنەوە فێری 
دەیان و س���ەدان وش���ە دەبێت، بەاڵم ئەو 
وش���انەی لە ژیانی ڕۆژانەدا فێری دەبێت، 
ئەو وش���انە لە داهاتوودا نابێتە بنچینەی 
قووڵكردنەوەی زانیاری ئەو منداڵە. منداڵ 
پێویستی بە گەلێ وشەی زیاتر دەبێت كە 
ڕۆژان���ە به كارناهێندرێ���ن، تەنیا لە ڕێگەی 
میدیا و باڵوكراوە و كتێبەوە فێری دەبێت.
 ئامادەیی دایك و باوك بۆ رەخساندنی 
پێداویستییەكانی گەشەی زمان، هەنگاوی 
یەكەمە ب���ۆ فێربوونی زمانێكی دەوڵەمەند 
بنەمای دروس���تبوونی كەسایەتییەكی  كە 
بەهێزی ئەو منداڵەیە. بەپێی ش���ارەزایان 
و لێكۆڵەره وانی زم���ان، منداڵ تا تەمەنی 

قوتابخان���ە دەبێ���ت حەوت هەزار وش���ە 
بزانێ���ت و فێریان ببێت و هەر س���اڵێكی 
قوتابخانە زیاتر لە هەزار وشە فێر دەبێت. 
ل���ەو باوەڕەداین كە مندااڵن���ی ئێمە كاتێ 
دەس���ت دەكەن بە قوتابخانە ژمارەی ئەو 
وشانەی دەیزانن گەلێ لەوە كەمترە. منداڵ 
پێ���ش تەمەنی قوتابخانە ل���ە ڕێگەی ئەم 

سەرچاوانەوە فێری زمان دەبێت:
- قسەكردن لەگەڵ منداڵ و خوێندنەوەی 

چیرۆك و كتێب و گۆڤاری مندااڵن.
- گوێگرتن لە بەرنامەی ڕادیۆ، چیرۆكی 
تۆمارك���راو لەس���ەر كاس���ێت و س���یدی، 
تەماشاكردنی بەرنامەی تەلەڤزێون و یاری 

تایبەتی مندااڵن لە كۆمپیوتەر. 
ژیان���ی  ب���ە  من���داڵ  تێكەڵكردن���ی   -
كۆمەاڵیەتی، گەڕانی منداڵ و سەردانی ئەو 
بەڕێوەبردنی كۆمەڵگەیان  ش���وێنانەی كە 
دەكەوێتە ئەستۆ، س���ەردانی مۆزەخانە و 

شوێنە مێژوویییەكان. 
- ڕۆڵی پەروەردەیی باخچەی ساوایان و 
ش���ارەزایی مامۆستایان لە فێركردنی زمان 

الی من���داڵ، كاركردنێكی پ���الن دارێژراو 
بۆ فراوانكردنی ش���ارەزایی منداڵ لە بوارە 

جیاوازەكاندا.
ئەگەر بە وردی س���ەرنجی هەریەك لەو 
خااڵن���ە بدەین، دەبینین ك���ە ئەنجامدان و 
په یڕه یكردنی هەریەك لەو خااڵنە دەكەوێتە 
ئەس���تۆی ت���ەواوی كۆمەڵگه  ن���ه ك ته نها 
خێزان، ئه و خااڵن���ه ی ئاماژه مان پێكردن 
فاكت���ه ری س���ه ره كین ب���ۆ فێربونی زمان 
و زانی���اری چونك���ه  مناڵ ل���ه  كۆمه ڵگه ی 
ئێم���ه دا پێش ئ���ه وه ی بچێت���ه  قوتابخانه  
فێ���ری ناوی وه رزه كانی س���اڵ نابێت، یان 
ش���اره زای له سه ر ژینگه  و سروشت نابێت، 
هه روه ها فێری ناوی رۆژه كانی هه فته  نابێت 
و ته واوی زانیاری و ن���اوی كه لوپه له كانی 
ده وروب���ه ری ته نانه ت ت���ه واوی ئه ندامانی 
جه س���ته ی نازانێت، بۆیه  رێگه ی فێربونی 
زمان و قس���ه كردن رێگ���ه ی جۆراوجۆری 
هه یه  كه  مناڵ له وێوه  فێری هه مووبابه تێك 

ده بێت.

سۆزان محه مه د

فێربوونی زمانی دایك الی مناڵ

   ناکرێت بەهۆی چەند ئافرەتێک ناوی ئافرەتی کورد 
لەکەدار بکرێت، ئه وانە خڵتەی کۆمەڵگان چەند ئافرەتێکی 
ساویلکە وهەڵخه ڵەتاو و ناهۆشیارو ناڕۆشنبیرن،ئەگەرنا بۆ وا 
بەئاسانی دەکەونە ڕاوی پیاوانی پارەدارو بزنس و سۆشیال 
میدیاو ڕاگەیاندنەکانەوە، کۆمەڵگه ی کوردی پێ ناشرین دەکرێت
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چەوا کەس خوە 
پێش بێخت؟

گوم����ان د وێ چەن����دێ دا نینە ک����و حەزا خوە 
پێشخستن و وەرارا تاکەکەس ل دەڤ هەر کەسێ 
هەی����ە، ئەڤە حەزەکا نە ئیرادی یە و ڕیش����الێن 
وێ هەر ژ دایکبوونێ دەس����ت پێ دکت.ل دەمێ 
ژ دایکبوون����ێ هەر چەندە ه����زر و بیر نینە بەلێ 
د هەوڵدانێن بەردەوام دایە پیخەمەت دەست ڤە 
ئینانا پێتڤیێن خوە یێن سەرەکی چ یاری بن یان 
خوارن و ڤەخوارن. خوە پێشخستن خالەکا گرنگ 
و پێتڤیەك س����ەرەکی ی����ە د ژیانا هەر مروڤەکی 
دا و پێتڤی����ە ب����و جڤاکی ژی. ژ ب����ەر کو جڤاك 
پێکهاتیە ژ مروڤ����ان و پێنگاڤێن مروڤان جڤاکی 
پێش دئێخن یان پاش����ڤە دب����ن. هەڵبەت گەلەك 
ڕێك یێن هەین کو مروڤ بشێت خوە پێش بێخت 
ژ وانا خواندن و دویڤچوونا بەردەوام بو وەرگرتنا 
پێزانینێن جوڕاوجوڕ و مف����ا وەرگرتن ژ الیەنێن 
جودا جودا یێن میدیایی. گەلەك ژ ڤان ڕێکا کێم 
دەم بو دڤێت و ب س����اناهی ب دەس����ت دکەڤن.
نەزانین دەردەس����ەریەك مەزنە ب����و مروڤایەتیێ 
و گەلەك ئاریش����ەیان لگەل خ����وە پەیدا دکت و 
ش����وینوارێن خراب ل دویڤ خ����وە دهێلت لەوڕا 
خوە پێشخس����تن دبت ئەگ����ەرێ نەمانا نەزانینێ 
و خ����وە ڕزگار کرن پێتڤیە بو ه����ەر جڤاکەکی.
وەرگرتن����ا زانینێ هەلبەت ل قوتابخانێ دەس����ت 
پێ دکت و ئەڤە ئێکەم پێنگاڤە بەلێ زانین بتنێ 
ل قوتابخان����ێ ناهێتە وەرگرت����ن و زانین بتنێ ل 
قوتابخانێ ناهێتە دەس����ت ڤە ئینان. پێتڤیە ب 
ڕێکا خواندنا پەرتوکان و بوراندنا دەمی ل جهێ 
تەلەف����ون و یاریان ڤە کەس خ����وە فێڕ بکت ب 
بابەتێن مف����ادار وەك فێڕبوونا زمانێن بیانی یان 
نڤێسینا بابەت و بوارێن دی و ئەڤە ژی نە بتنێ 
مفایی دگەهینت کەس����ەکی بەلک����ی مفادارە بو 
سەرجەم جڤاکی. هەروەسا کەسێن خوە پێش د 
ئێخن نە بتن����ێ دەرفەتی ددن خوە بەلکی ڕێزێ 
ددن کەس����ێن دی و سروشت و ئاژەالن و د ناڤ 
جڤاکی دا خودان بها و ڕێزن ژی. وەرگرتنا زانینێ 
د سەرجەم بیرە باوەران دا کارەکێ پێتڤی کریە 
ل سەر هەر کەسەکێ بێی جیاوازی .جڤاکێن خوە 
پێش نە ئێخن هەردەم هاتینە داگیر کرن ژ الیێ 
دوژمنان ڤە و هەردەم دژایەتی وان دهێتە کرن و 
هەردەم ئامانجێن ڤەکری نە و ب ساناهی دهێنە 
بن دەس����ت کرن و کونترول کرن.ئەڤجا زانین ب 
خوە سەرکەفتنە نەك بو کەسی بتنێ بەلکی بو 

هەمی مروڤایەتیێ.

شیما مسته فا تانیا عه لی
 ئامرازه كانی  راگه یاندن به  ئامرازه  باوه كانی  
وه ك رۆژنام����ه   و ته له ڤزیۆن  و رادیۆ و، به  
رۆژنامه ی   وه ك  نوێیه كانیش����ه وه   ئامرازه  
هه واڵیی����ه كان  س����ایته   ئه له كترۆن����ی   و 
 و ماڵپ����ه ڕه  زانیارییه كان����ی  س����ه ر تۆڕی  
ئینته رنێت  و ماڵپ����ه ڕه  كۆمه اڵیه تییه كانی  
وه ك تویته ر و فه یس����بووك، كه  ئێستا له  
ئامرازی  گواس����تنه وه  و  جیهاندا خێراترین 
گه یاندن����ی  هه واڵن و ب����ه  ناوبانگن، هه موو 
ئه مانه  كاریگه ریی گه وره یان هه یه  له سه ر 
پێكهات����ن و گه اڵڵ����ه  بوونی  هۆش����یاری  و 
مه عریفه ی  تاك و كۆمه ڵگه ش، دروستبوونی  
ئه م هه ستی  په ی  پێبردن  و هۆشیارییه ش 
یارمه تیده ره  له  دروس����تبوونی  تێڕوانینی  
ت����اك  و كۆمه ڵگه  به رامبه ر به  كێش����ه   و 
بابه ته كان����ی  كۆمه ڵگه كه ی  خۆیان  و وایان 
لێده كات توانایان هه بێت ش����یكردنه وه  بۆ 
بابه ته كان بكه ن و لێی  تێبگه ن و هه ڵوێست و 
ره فت����اری  گونجا و به رامب����ه ر به و بابه تانه  
بنوێن����ن، كه وات����ه  ئامرازه كانی  راگه یاندن 
له  توانایاندا هه یه  ره فتار و هه ڵس����وكه وتی  

كۆمه ڵگه  بگۆڕن.
له وانه یه  ئامرازه كانی  راگه یاندن هه ندێك 
زۆر به هێ����ز بن و توان����ای  ئه وه یان هه بێت 
جۆر و ش����ێوازێك له  ره فتار و رۆش����نبیری  
باڵو بكه نه وه  كه  تاك و كۆمه ڵگه  په یڕه وی  
بك����ه ن، هه ندێ����ك جاری����ش الواز ب����ن  و 
كاریگه ریی����ان كه متر بێ����ت، ئه و كاته ش 
تاك  و كۆمه ڵگه  ده توانێت له و ش����ێوازی  
ره فتار و رۆش����نبیریی   و هزر و سیاسه ته ی  
راگه یاندنه كان نه خشیان كێشاوه  ده رچن، 
ئه ویش په یوه سته  به وه ی  وه رگر تا چه ند 
حه ز ده كات  و ئاماده ی����ی تێدایه  په یام  و 
زانیاریی����ه  باڵوكراوه كان ل����ه  كه ناڵه كانی  
هه ر  چونكه   وه ربگرێ����ت،  راگه یاندن����ه وه  
كاتێ����ك وه رگر حه ز و خولی����ای  بۆ زانین 
له  ب����اره ی  بابه تێكی  دیاریكراوه وه  هه بوو، 
روو ده كات����ه  ئامرازه كان����ی  راگه یاندن بۆ 
تێ����ر كردنی  ح����ه زی  زانینه كه ی ، ئه مه ش 
به  تی����ۆری  به ركه وتنی  هه ڵب����ژاردن، یان 
به ركه وتنی  ده ستنیشان كردن به ناوبانگه ، 
وات����ه  ت����اك ی����ان وه رگ����ر هه میش����ه  له  
ئامرازه كانی  راگه یاندندا بۆ ئه و زانیاریانه  
ده گ����ه ڕێ كه  له گه ڵ بیر و بۆچوونی  خۆیدا 
ده گونجێت، جا ئ����ه وه ی  بۆی  ده گه ڕێ له  
فیلمێكی  سینه ماییدا بێت، یان گۆرانییه ك، 
یاخود ڤیدیۆ كلیپێك، به دوایدا ده گه ڕێ و 
ده یبینێت����ه وه  و حه زه كان����ی  خۆی  پێ تێر 

ده كات.
ب����ه اڵم ئ����ه و بیرۆكه ی����ه ی  ك����ه  گوایه  
هه رچیی����ه ك  راگه یان����دن  ئامرازه كان����ی  
پێشكه ش ده كات باشه ، سه رپاكی  راست 
نییه ، چونكه  ژماره یه كی  زۆر له  پسپۆڕانی  
بواری  راگه یاندن و كۆمۆنیكه یش����ن جه خت 
ل����ه وه  ده كه نه وه ، ك����ه  زۆر واڵت و رژێمی  
سیاس����ی  هه ن هه وڵ ده ده ن ئامرازه كانی  
راگه یان����دن كۆنترۆڵ بك����ه ن بۆ ئه وه ی  له  
رێگه ی  ئ����ه و ئامرازانه وه  بی����رو بۆچوونی  

ئه وتۆ باڵو بكه نه وه  به  مه به ستی  دروست 
كردن����ی  كاریگه ریی له س����ه ر جه ماوه ر به  
قازانج����ی  خۆیان، هه ندێك جار ره نگه  ئه و 
بیروبۆچوونانه  به  ئاراس����ته ی  ش����ێواندنی  
یه كریزی  كۆمه ڵگ����ه  و دابه ش كردنی  بێت 

سه باره ت به  بابه تێكی  دیاریكراو.
هه ندێ����ك لێكۆڵین����ه وه  ه����ه ن جه خت 
ل����ه وه  ده كه نه وه ، كه  ئه و كه س����انه ی  زۆر 
س����ه یری  ته له ڤزیۆن ناكه ن، س����ه رچاوه ی  
جۆراوجۆری����ان هه ی����ه  ب����ۆ وه رگرتن����ی  
زانیاری����ی، ئه وان����ه ش كه  زۆر س����ه یری  
ته له ڤزیۆن ده كه ن، سه رچاوه ی  زانیارییان 
ب����ه   به س����تنیش  پش����ت  س����نوورداره ، 
ته له ڤزیۆن به ته نها یان تاكه  سه رچاوه یه ك 
بۆ به ده ستهێنانی  زانیاریی كارێكی  راست 
نیی����ه  بۆ ئه وه ی  وه رگر تێڕوانێكی  فراوان و 
فره  ره هه ندی  هه بێت، چونكه  خوێندنه وه  و 
ئاگادار بوون له  باگراوه ندی  رووداوه كان بۆ 
بنیاتنان����ی  هزرێكی  فره ڕه هه ند و له  هه مان 
كاتیش����دا وا ده كات وه رگ����ر له وه  تێبگات 
كه  راگه یاندن س����ه ری  لێ ده ش����ێوێنێت و 
ب����ه  قازانج����ی  ده وڵه ت و رژێمی  سیاس����ی  
یان ئه و كه س����انه ی  راگه یاندنیان كۆنترۆڵ 
خاوه نكاره كان،  ده وڵه مه ن����د و  له   كردووه  
یان هێزو الیه نێكی  تر ئاراس����ته ی  ده كات، 
وه ك ئ����ه وه ی  ئێس����تا ل����ه  هه ندێ����ك له  
كه ناڵه كانی  راگه یان����دن روو ده دات. یان 
ئه گه ر راگه یاندن ده ربڕی  واقیعێك بێت كه  
هاوواڵتی  به ڕاستی  تیایدا ده ژی  و گوزارشت 
له و بابه تانه  بكات كه  دۆزی  س����ه ره كین و 
جه ماوه ر له  ده وری  بابه تێكی  هاوبه ش كۆ 
بكاته وه ، بابه ته كه  گرنگ و كاریگه ر بێت بۆ 
ئه و پرۆس����ه  چاكسازییه ی  شۆڕشی  یه نایر 

ده ستی  پێ كرد.
له ب����ه ر ئ����ه وه  ده ب����ێ س����ه یركردن  و 
گوێگرتن له  كه ناڵی  راگه یاندن و وه رگرتنی  
ئ����ه و زانیاریان����ه ی  پێشكه ش����ی  ده كه ن، 
وه رگر تێڕوانینێكی  ش����یكارانه ی  هه بێت و 
بیركردن����ه وه ی  هه بێ����ت به رامب����ه ر ب����ه و 
كه نااڵن����ه  و س����ه باره ت به وه ی  باڵویش����ی  
ده كه نه وه  ده بێ ئه و دۆز و بابه ته  گرنگانه  
بێت كه  دواتر رای  گش����تی  هۆش����یارانه ی  
خه لكی  له س����ه ر دروس����ت ده بێ����ت، ئه و 
بابه تانه ی  ده بێ كاری  له سه ر بكرێت و به و 
ئاراسته یه  ببێرێت كه  هه موو هاوواڵتییه كی  
میس����ر ده یخوازێت و هه موو ئه و بابه تانه ی  
تر كه  الوه كین و ژیانی  دیموكراس����ی  په ك 
ده خ����ه ن وه ال بنێن بۆ ئه وه ی  ده وڵه تێكی  
به هێز له  هه موو رووه كانه وه  بنیات بنرێت، 
كه  له  رۆژی  شۆڕش����ی  گه ل����ه وه  هه نگاوی  

بۆ نراوه .
راگه یاندن و وروژاندن به  الیه نی  باشه دا

راگه یاندن رۆڵێك����ی  نه ته وه یی هه یه  له  
پێكهێنانی  رای  گش����تی  و خس����تنه ڕووی  
كێش����ه   و بابه ته  سیاس����ی  و ئاب����ووری  و 
كۆمه اڵیه تییه كان����دا، ك����ه  كۆی  گش����تی  
هاوواڵتیان له  ده وری  كۆده بنه وه ، ده بێته  
هۆی  به رزبوونه وه ی  ئاس����تی  هۆشیاری   و 

مه عریفه   و تێگه یش����تن الی  هاوواڵتیان له  
هه م����وو بواره كاندا، له به ر ئه وه ی  هه واڵ  و 
زانیاری  هه موو واڵتانی  جیهان ده گه یه نێته  
وه رگره كانی . ئه گه ر راگه یاندن به م شێوه یه  
كار بكات ئه وه  راگه یاندنێكی  باش����ه  و كار 
بۆ هۆشیار كردنه وه ی  هاوواڵتیان ده كات و 
كۆمه ڵگه ش به ره وپێ����ش ده بات و وای  لێ 
لێكدانه وه  و  توانای  ش����یكردنه وه  و  ده كات 
بیركردن����ه وه ی  هه بێ����ت و ئ����ه و واقیعه ی  
هه یه  و له  ده وروب����ه ری  ده گوزه رێ له گه ڵ 
ئ����ه و وێنه یه ی  راگه یاندن����ه كان له  زه ینیدا 

دروستی  ده كه ن به راورد ده كات.
یه كێك له  پس����پۆڕه  گه وره كانی  بواری  
راگه یان����دن كه  ناوی  واڵت����ه ر لیبمان-ه  له  
تیۆره كه ی����دا جه خت ل����ه وه  ده كاته وه  كه  
ئامرازه كانی  راگه یاندن هه میش����ه  شكست 
ده هێنن له وه ی  جه ماوه ر ئاراس����ته  بكه ن 
ب����ۆ چۆنێتی  بیر كردن����ه وه ، به اڵم له وه دا 
س����ه ركه وتوو ده بن كه  جه ماوه ر رێنمایی 
بك����ه ن كه  بیر له  چ����ی  بكه نه وه . بنه مای  
بیركردن����ه وه  و ش����یكردنه وه  به رامبه ر به و 
بابه تانه ی  ئامرازه كان����ی  راگه یاندن باڵوی  
ده كه نه وه  ش����تێكه  هه ر ده بێ هه بێت، بۆ 
ئه وه ی  بزان����رێ ئامرازه كان����ی  راگه یاندن 
به  ئاراس����ته ی  ئ����ه و بابه ته  نیش����تمانییه  
بنه ڕه تییانه  كار ده كه ن، كه  له  به رژه وه ندی  
زۆرترین هاوواڵتیاندایه . له  كۆمه ڵگه یه كی  
هۆش����یار و رۆش����نبیردا وه رگر ب����ه  ته نها 
پشت به  ئامرازه كانی  راگه یاندن نابه ستێ 
ب����ۆ به ده س����تهێنانی  زانی����اری، به ڵكو له  
پاڵیش����یدا ده خوێنێته وه  و هه وڵ ده دات له  
باگراوه ندی  رووداوه كان تێ بگات و ئاگادار 
بێت له  پش����ت ئ����ه وه ی  كه ن����اڵ و ئامرازه  
جیاجیاكانی  راگه یان����دن باڵوی  ده كاته وه  
چی  ده گ����وزه رێ. ئامرازه كانی  راگه یاندن 
ناتوان����ێ مرۆڤ ئاراس����ته  ب����كات و فێری  
بكات چۆن بیر بكاته وه ، به اڵم له  توانایدا 
هه یه  س����ه رنجی  بۆ بابه تێك����ی  دیاریكراو 

رابكێش����ێت و كاربكاته  سه ر تاك و ئاراسته ی  بكات به ره و 
ئایدیۆلۆژیای����ه ك، یان سیاس����ه تێكی  دیاریك����راو، ئه م 
ئاراس����ته  كردنه  بنه مای  بیركردنه وه  و ش����یكردنه وه  الی  
وه رگر ره ت ناكاته وه ، واته  ده كرێ وه رگر ئاراسته  بكرێت 
به ره و بابه تێكی  دیاریكارو و له  هه مان كاتدا بیركردنه وه  و 
شیكردنه وه ش����ی  هه بێت ئامرازه كان����ی  راگه یاندن بابه ته  
گرنگه كانی  بخاته  به رده س����ت ب����ۆ گفتوگۆ و لێكدانه وه ی  
له  ناو جه م����اوه ردا و له  ناو ده سته بژێریش����دا به  هه موو 

جیاوازییه كانیانه وه  .

كاریگه ریی ئامرازه كانی  راگه یاندن له سه ر 
تاك و كۆمه ڵگه

راگه یاندن و وروژاندن به  
الیه نی  باشه دا
راگه یاندن رۆڵێكی  
نه ته وه یی هه یه  له  پێكهێنانی  
رای  گشتی  و خستنه ڕووی  
كێشه   و بابه ته  سیاسی  و 
ئابووری  و كۆمه اڵیه تییه كاندا، 
كه  كۆی  گشتی  هاوواڵتیان 
له  ده وری  كۆده بنه وه ، 
ده بێته  هۆی  به رزبوونه وه ی  
ئاستی  هۆشیاری   و مه عریفه   
و تێگه یشتن الی  هاوواڵتیان 
له  هه موو بواره كاندا



ژمارە )3424(   2021/2/22 ئافرەتان10

شەیما مستەفاناسک سەعیدبەسەرپەرشتی ڕاگەیاندن و پەیوەندییەکانی یەکێتی ئافرەتانی کوردستان 
Shayma.mustafa@helinmedia.org Nask.saeed@helinmedia.org www.helinmedia.org

- لە ش���اری ق���ەاڵدزێ ، ل���ە رۆژی ڤاالنتاین، 
باوكێ���ك بێ  گوێدانە لۆمەی خەڵك دەس���تی 
كچەكە گوڵفرۆش���ەكەی گرت و لە ش���ەقامی 
س���ەرەكی ئەو ش���ارە یارمەتیدا ب���ۆ ئەوەی 
گوڵە كانی بفرۆش���ێت، ئەو باوكە پێیوایە كە 
پێویس���تە هاوكاری كچەكەی بكات بۆ ئەوەی 
لە پیشەكەی سەربكەوێت و لە دوارۆژدا ببێتە 

خاوەنی سەرچاوەی ئابووری خۆی.

- "ئەنگ���ۆزی ئوكونجو" یەك���ەم ئافرەت و 
یەكەمی���ن ئەقریقییە لە مێژوودا كە پۆس���تی 
بازرگانی جیهانی پێدەبەخشرێت،  س���ەرۆكی 
"ئەنگ���ۆزی" تەمەن���ی 66 س���اڵە و خەڵكی 
نیجیریای���ە، دەرچ���ووی بەش���ی ئابووریی���ە 
ل���ە زانكۆی ه���ارواردی ئەمریك���ی، و ماوەی 
25 س���اڵ لە بانكی جیه���ان كاری كردووە و 
دواتر ل���ە س���اڵی 2003 وەك وەزیری دارایی 
نیجیریا دەستبەكاربووە، هەرچەندە سەرۆكی 
پێشووی ئەمریكا"دۆناڵد ترامپ" بۆ وەرگرتنی 
ئەو پۆس���تە دژایەتی دەكرد، بەاڵم دواتر بە 
هاوكاری "جۆ بایدن" س���ەرۆكی نوێی ئەمریكا 

ئەو بەرپرسیاریەتیەی پێبەخشرا. 
  

-"فران گولدم���ن" ئافرەتێك���ی تەمەن 90 
ساڵە و خەڵكی شاری "س���یاتل" لە والیەتی 
واشنگتۆنی ئەمریكایە، ئەو ئافرەتە بە تەمەنە 
ب���ۆ وەرگرتنی ژەم���ە ڤاكس���ینی كۆرۆنا كە 
دەبوایە ل���ە كاتی خۆیدا ئامادە بێت زیاتر لە 
9 كیلۆمەت���ر بە پێ  بە هاتن و چوون دەبڕێت 
بۆ ئەوەی لە كاتی خۆیدا ژەمە ڤاكس���ینەكە 
وەربگرێ���ت، هەڵبەتە ئەوەش ب���ە هۆی ئەو 
ش���ەپۆلە بەف���رە زۆرە بوو ك���ە هەفتەیەك 
لەمەوبەر ئەو ش���ارەی گرت���ەوە و بەو هۆیە 
رێ���گاكان داخراب���وون، "فران" ل���ەو بارەوە 
دەڵێت: من بۆ وەرگرتنی ڤاكسین شەو و رۆژ 
هەوڵمدەدا كە ناوی خۆم تۆمار بكەم، ئێستا 
ك���ە كاتی هاتب���وو بڕیارمدا ل���ە كاتی خۆیدا 

ئامادە بم و ئەو رێگە دوژوارەبە پێ  ببڕم.

- بە پێی لێكۆڵینەوەكانی دەروونناس���ی، 
ئ���ەو دایكان���ەی ل���ە ناوەن���دی دووگیانیدا 
تووش���ی نیگەرانی و دڵەراوكێی بەهێز دەبن، 
منداڵەكانی���ان ل���ە دوای لەدایك ب���وون، بە 
گچكەیی ی���ان بە گەورەیی تووش���ی گرفتی 
كرداری دەبن، پزیش���كانی زانكۆی ئۆكسفۆرد 
لە كۆتای���ی لێكۆڵینەوەكەیان���دا رایانگەیاند، 
كە پێویس���تە دایكان لە كات���ی دووگیانی لە 
كەش���ێكی ئارام و دوور لە دڵەراوكێ  بەس���ەر 
بەرن و ئەوەش پێویس���تی بە یارمەتی كەسە 
نزیكەكان و بە تایبەتی هاوسەره كان هەیە كە 

یارمەتیدەر بن بۆ ئەو مەبەستە. 
 

لە هێلینەوە 

ئا:نەسرین حەسەن

م����رۆڤ گەر خ����ۆی بیەوێ����ت دەتوانێ����ت ببێت 
بەهەرش����تێک کە خۆی دەیەوێت،هەروەها مرۆڤ 
کاتێک بڕیار لەس����ەر ژیانی خۆی دەدات کە هەر 
جۆرێک بێت،ئەوا ژیانی بەو شێوە دەبێت. مرۆڤ 
کاتێک خۆی بە کەسێکی بێ توانا دەزانێت واتە 
خ����ۆی دەیەوێت ببێت بە کەس����ێکی له و جۆره ، 
بەاڵم کاتێک خۆی بە کەس����ێکی بەهرەمەند و بە 
توانا دەزانێت ئەوا خۆی دەیەوێت کە کەس����ێی 
وا بێ����ت . بۆیە هەر کەس����ەو بەدەس����تی خۆی 
کەسایەتی خۆی دیاریدەکات نەک هیچ شتێک و 

هیچ کەسێکی تر.
 هی����چ مرۆڤێک لەبنەرەتدا بێتوانا نیەو دیاری 
نەک����راوە کە دەبێت بەچ����ی، بەلکو ئەوە مرۆڤ 
خۆیەتی کەبڕیاردەدات کە کەس����ێکی چۆن بێت 
و ببێت بەچی بەپێی هەوڵ����دان و بیرکردنەوەی 
خ����ۆی .مرۆڤ نابێت ڕێگەبدات کە کەس����انی تر 
بریار لەس����ەر ژیانی ب����دەن و ڕێگە لە هەوڵدانی 

بگرن و بیرکردن����ەوەی بگۆرن،چونکە مرۆڤ لە 
بنەرەتدا کەس����ێکی ئازاد و سەربەخۆیە و تەنها 
خۆی بەرپرسیارە لە ژیانی  خۆی. کاتێک مرۆڤ 
خۆی بەکەس����ێک دەزانێت کەش����ایەنی ژیانێکی 
باش و ئازادە ئەوا ژیان بەو شێوەیە دەبێت بۆی، 
بەاڵم کاتێک کەسانێک خۆیان بەشایەنی ژیانێکی 
وا نازانن ئەوا کەس����انی تر ژیانێکیان بۆ دروست 
دەکەن کە بەبێ ویس����تی خۆیان بێت. بەتایبەتی 
ئافرەتان����ی ئێم����ە زۆربەیان کاتێ����ک خۆیان بە 
کەسێکی بێتوانا دەزانن واته خۆیان بڕیاریانداوە 
کە کەسێکی وابن،کەسێک بن کە نەتوانن بەتەنها 
پشت بەخۆیان ببەستن و پێویستیان بەکەسانی 
تربێت ب����ۆ ئەوەی ڕێگەی ژیانیان بۆ دیاریبکات، 
وەکاتێ����ک خۆی بەش����ایەنی ژیانێک����ی ئازاد و 
س����ەربەخۆ نازانێت ئەوا ئەو ژیانەی کەکەسانی 
تر بۆیان دروستکردوە ناچاری دەکات کە هەموو 
ناخۆشی و ئازاری ئەو ژیانە قبوڵ بکات، چونکە 

خ����ۆی بڕیاریداوە ل����ەو ژیانەدا ب����ژی کە بۆیان 
دروستکردوە و خۆی بەش����ایەنی ئەوە دەزانێت 
بەهۆی بڕیاری خۆیەوە،زۆر جار دەگاتە حالەتی 
قبوڵ کردنی لێدان و ئەش����کەنجەی جەستەی و 
دەروونی. هەتا وای لێدێت کەسەکە چیتر توانای 
تەحەمولکردن����ی ئەو ژیان����ەی نامێنێت و لەباتی 
ئەوەی بگەرێت بەدوای ڕێگەیەک بۆ گۆڕینی ژیان 
و دۆزینەوەی ئەو ژیانەی کە شایەنییەتی دەچێت 
ڕێگەیەک����ی زۆر الوازانە و هەڵە هەڵدەبژێرێت کە 
ئەوی����ش بیرکردنەوەیە لە خۆکوش����تن و کۆتای 
هێنان بە ژیان، هەر بۆیە من لێرەوە هانی هەموو 
مرۆڤێک بەتایبەت ئافرەتان دەدەم کە باش����ترین 
ژیان بەش����ایەنی خۆیان بزانن و نەهێڵن کەسانی 
ت����ر جۆری ژیانیان بۆ دیاری بکەن وە هەمیش����ە 
خۆت بەکەس����ێکی بەتوانا بزان����ە و بەردەوام بە 
لە هەوڵدان بۆ گەیش����تن بەوەی کەدەتەوێت بۆ 

باشترین ژیان .

لەدێری زمانەوە ئافرەتی کورد شان بەشانی 
پیاوان کاریان کردووە ئەمە بەدەر لەئەرکی 
ناو ماڵ وخێران کاری دەرەوەیانیش کردووە 
لە الدێ شارو شاروچەکەکان. دڵنیا دڵشاد 
تەمەن 36س���اڵ دانش���توی ئیمام قاس���م 
گەرەکی ئینزباتی کونی شاری کەرکووک .

 خ���اون 2مناڵە بی هاوژین���ە .بەاڵم وەکو 
خۆی دەڵێت لە ژیانی منااڵیمەوە دەس���تم 
ک���ردووە بەکارکردن، لە ئاو فروش���تنەوە 
دەس���تم پێک���ردووە ه���اوکات چەندی���ن 
کارمک���ردووە وەک���و کرێ���کاری چایچیتی 
شوفێری ش���ۆفڵیم کردووە کاری مندوبیم 
ک���ردوە وکاری نانەوایم ک���ردووە، بەدر لە 

کارەکانی خۆمیش خولیا وئاواتی وەرزشیم 
هەیە ویاریزانی تایکواندۆم 

دڵنیا دڵشاد ئیس���تا لە گەرەکی پەنچا 
عەلی ش���اری کەرکوک خاوەن���ی دووکانی 
نانەوای���ه  و نانی بەیانی���ان ئامادە دەکات. 
س���ەبارەت بەم کارەش دەڵێ���ت: بەیانیان 
بەماتۆرس���کیل کاتژمێ���ر )5(بەیانی دێمه  
دووکان و دووکان دەکەم���ەوە و چ���ای لێ 
دەنێ���م و هه روه ها نانی���ش ئامادە دەکەم 
.ئی���دی کاتژمێر 7بۆ 8 كرێكار دین بۆ نان 
ون���ان خواردنی بەیانی، من یەکەم ئافرەتم 
لەکەرکووک کە ئه م كاره  ده كه م واته  هەم 
ن���ان ئامادە دەکەم و نان���و چای بەیانیان 

ئاماده  دەکەم.

دڵنیا دڵشاد باس���ی مناڵەکانی دەکات 
و دەڵێت من بەیانیان مناڵەکانیشم لەگەڵ 
خۆم دێنم بۆ س���ەرکار چونکە کەس���م نیە 
چاویان لی بێت، کاردەکەم بۆئه وه ی بتوانم 
چاودێر مناڵەکانم بكه م و پێداویستیه كانیان 
بۆ دابین بكه م. س���ەبارەت ب���ە هاوکاری 
کردن���ی دڵنیا دەڵێت م���ن زۆر کەس هەیە 
دەیانەوێ���ت یارمه تیم بەدەن بۆ ئەوەی کار 
نەکه م، ب���ەاڵم من یارمەت���ی کەس قبوڵ 
ناکەم و قبوڵیشم نەکردووە، ئه مه وێت خۆم 

كاربكه م و به رده وامیش ئه بم.

تریفه  مه حمود

       گەر خۆت بتەوێت

 دڵنیا دلشاد
یەكەم ئافرەتم لەكەركوك كرێكاری و شۆفێری 

شۆفڵیم كردووە

ئا: ئارین عەبدولخالق


