
هێلین

 ٢٠٢٠ س���ێپتمبەری  ٤ی  ڕێكەوت���ی 
یەكێت���ی  س���كرتاریەتی  مەكتەب���ی 
بەئامادەبوونی  كوردس���تان  ئافرەتانی 
بەرپرسانی حكومی و حزبی و بنەماڵەی 
دایكە ئایشە، ڕێورەسمی بەرز ڕاگرتنی 
چل ڕۆژەی كۆچی دوایی دایكە ئایشە، 
دایكی شەهیدانی كوردستانی بە ئەنجام 

گەیاند. 

وەک وەفایەک ب���ۆ ڕۆحی بێگەردی 
بەجێگەیاندنی  میهرەبان���ە،  دایكە  ئەو 
ئەرکێک���ی نەتەوەیی و نیش���تمانی و 
ڕێزگرت���ن لە س���یمبول و س���ەرمایەی 
نەتەوەی���ی و نمون���ەی ک���ەم وێن���ە 
لە بەخش���ین ب���ۆ پاراس���تنی خاک و 

خۆڕاگ���ری و ئیرادەبەرزی لە ئاس���ت 
یەکێت���ی  گ���ەورەکان؛  قوربانیدان���ە 
ئافرەتانی کوردستان ئەرکی ڕێکخستنی 
گۆڕەکەی دایکی ش���ەهیدانی لە ئەستۆ 
گ���رت. ئەمەش تەنها پش���تیوانییەکی 
مەعنەوی و بچوکترین خزمەتە لە ئاست 
قوربانییەک���ی هەرە گ���ەورە و نواندنی 

ڕێزە بۆ ڕۆحێکی پیرۆز.
دایکە ئایش���ە، ناوی تەواوی )ئایشە 
 ١٩٢٦ لەس���اڵی  عوس���مان(ە  تەه���ا 
لەگون���دی کاول���ە باس���ی / ناحیەی 
سیدەکان لەدایکبووە و لەبەرواری ٧ی 
تەمموزی ٢٠٢٠ بەهۆی نەخۆش���ییەوە 

کۆچی دوایی کرد. 
ک���وڕ  ح���ەوت  و  ٤ک���چ  خاوەن���ی 

بووە ل���ەو کاتەدا چ���وار لەکوڕەکانی 
ڕۆژی  لەبەرەبەیانی  و  پێشمەرگەبوون، 
لەناحی���ەی   ٢٠١٤ ئۆکتۆب���ەری  ٢٥ی 
زومم���ار س���ێ ک���وڕی دایکە ئایش���ە 
بەدەس���تی تیرۆریستانی داعش شەهید 
دەبن و دوو نەوەشی بەسەختی بریندار 

دەبن.
بارزانی  س���ەرۆک  بۆنەی���ەوە  ب���ەو 
س���ەردانی دایک���ە ئایش���ەی ک���ردوو 
وسەرەخۆش���ی خ���ۆی پێگەیاند، وەک 
ش���ێرەژنی کورد و سمبولی کوردستان 
ناس���اندی، هەروەها لەالیەن پەرلەمانی 
)دایک���ی  نازن���اوی  کوردس���تانەوە 

شەهیدانی کوردستان(ی پی بەخشرا.

لەباس����کردن لە کۆمەڵگەی کوردی دەبێت ئەوەمان 
لە پێش����چاو بێ����ت، کە ئیمە باس ل����ە کۆمەڵگەیەک 
ل����ە س����نورێکی جوگرافی دەورەدراو ب����ە دەوڵەتانی 
داگیرکار، نەژادپەرست و فەندەمینتاڵیست دەکەین، 
کۆمەڵگەیەک کە بەهۆی نەبوونی کیانێکی سیاس����ی، 
ئابوری سەربەخۆ ڕووبەڕووی داگیرکاری و جینۆساید 
و ش����ێواندنی کولت����وری و س����ڕینەوەی فەرهەنگی 
بووەتەوە، ئەوەش دۆخێک لە چەوسانەوە و ستەمی 
بۆ س����ەرجەم تاکەکانی نەتەوەی کورد چێکردووە و 
کاریگەری در ێژم����اوەی هەبووە. نەتەوەی کورد وەک 
نەتەوەیەک����ی ئازادیخواز خاوەن کولت����وری تایبەت 
بەخۆی بووە و ل����ە ڕوانگەی ئازادی ئافرەت چەندین 
هەن����گاو لە پێ����ش نەتەوەکانی دەوروب����ەری بووە، 
بەاڵم وەک وتمان بەهۆی کەلتوری داس����ەپاو و باری 
ناهەمواری سیاسی و ئابوری و کۆمەاڵیەتی، هەروەها 
لەبەرئەوەی خودی کۆمەڵگەی کوردیش سەرەڕای ئەو 
جیاوازییانە، بەاڵم خاوەن سیس����تەمێکی کۆمەاڵیەتی 
باوکس����االر و خێزانی کوردیش خێزانێکی ناهاوسەنگ 
ل����ە پەیوەندییە خێزانییەکان؛ چەندین داب و نەریتی 
ک����ۆن و دژە ئافرەت بوون بە بەش����ێک لە کەلتوری 

نەتەوەییمان.
توندوتی����ژی جێندەری بە پاس����اوی پاراس����تنی 
ش����ەرەف هەم����وو ئ����ەو ک����ردارە توندوتیژئامێزانە 
دەگرێتەوە کە بە پاس����اوی پارێزگاری لە ش����ەرەف 
دەرهەق بە ئاف����رەت دەکرێن؛ هەر لە چاودێریکردنی 
ئافرەت و س����نوردانان بۆ ڕەفتار و هەڵس����وکەوتی و 

بێبەش����کردنی لە خوێندن و کار و دەس����توەردان لە 
شێوازی جلوبەرگی و چاودێریکردنی پەیوەندییەکانی 
تا دەگاتە کوشتن بە ئامانجی گەڕاندنەوەی شەرەفی 
لەدەس����تچوو لە تێگەیش����تن و ئاگایی ئەو کەسانەی 
هەموو ش����کۆ و ش����ەرەفی خۆیان لە هەڵسوکەوت و 
جەس����تەی مێینە نێزیکەکانی خۆیاندا دەبیننەوە، لە 
هزری ئەو گروپانەی باوەڕیان بەو کۆدە کۆمەاڵیەتی 
و نۆرم و بەهایانە هەیە کە ش����ەرەف بە جەس����تەی 
ئافرەت دەبەس����تنەوە، ئ����ەو کۆمەڵگەیانەی کە تاک 
بەه����ای نییە و ئینتیما بۆ گروپ و خێڵ لەس����ەروی 
گرنگ����ی تاکدایە، لەو کۆمەڵگەیان����ەی خێزان دەبێت 
پێڕەوی لەوە بکات مێینەکانی بەپێی ڕێساکانی خێڵ 
بژی����ن و لە ئەگ����ەری الدان و دەرچوون لەو پێوەرانە 
خێ����زان پێگ����ەی خۆی ل����ە دەس����تدەدا و ناوبانگی 
دەزڕێ����ت. ل����ەو کۆمەڵگەیانەی کە تێی����دا هەر پیاو 
خاوەن شەرەفە، ڕۆڵی ئافرەت تەنها ئەوەیە شەرم و 
نەنگی بۆ ش����ەرەفی پیاو نەهێنێ و گوێڕایەڵی ڕێسا 

کۆمەاڵیەتیەکان بێ.
ل����ە هەرێمی کوردس����تان ل����ەڕووی یاس����اییەوە 
توندوتیژییەکان بەرامبەر ئافرەت هیچ پاس����اوێکیان 
بۆ نابێتە ڕەوایەتی س����زای دیاریکراویان بۆ دانراوە، 
کوشتن بە پاساوی ش����ەرەف سازشی لەگەڵ ناکرێ 
و لە چاوی یاس����ادا هیچ بەهایەک بۆ ئەو ش����ەرەفە 
لەدەس����تچووە دانان����رێ ک����ە بک����وژ تاوانەکەی بۆ 
ئەنجام����داوە!، بەڵک����و وەک ه����ەر کوش����تنێکی بە 
ئەنقەس����ت مامەڵەی لەگەڵ دەکرێ، ئەمە لە کاتێکدا 

ئەگ����ەر تاوانبار بکەوێتە دەس����ت یاس����ا!، هەروەها 
کۆمەڵگ����ەی کوردس����تانی ل����ەڕووی پێش����ڤەچوونی 
کۆمەاڵیەتی گۆڕان����کاری زۆری بەخۆوە دیوە، بەاڵم 
توندوتیژییەکان بەرامبەر ئافرەت بەردەوامن لەنێویاندا 
تاوانی کوشتن بە پاساوی شەرەف و هەندێ جاریش 
پەیوەندییەکی خۆشەویستی و تەنانەت گومانێکیش 
بەس����ە بۆئەوەی بڕیاری کوش����تنی ئافرەتێک بدرێ، 
لێرەدا دەکرێت بکوژ بڕوای بەو بنەمایەش نەبێت کە 
تاوانەکەی لەس����ەر ئەنجامداوە، بەاڵم لە ژێر فشاری 
خێ����ڵ و باوەڕی باوی کۆمەڵگە و لە ترس����ی ناوزڕان 
ئ����ەو تاوانە ئەنج����ام دەدات، بۆیە ئ����ەوەی دەبێتە 
بنەما بۆ ئەنجامدانی تاوانی ش����ەرەف بە شێوەیەکی 
ناڕاستەوخۆ ئەو باوەڕەیە کە شەرەفی پیاو لە ڕەفتار 

و جەستەی ئافرەتدا دەبینێتەوە، ئەو فەرهەنگەیە کە 
زەمینە بۆ ئەو جۆرە تاوانە خۆش دەکات. 

ئەم����ەش لەالیەک����ەوە تێنەگەیش����تنە لە چەمکی 
ش����ەرەف و لەالیەک����ی دیکەش ڕوانین����ە لە ئافرەت 
وەک موڵک����ی پی����او و خێ����ڵ، لێ����رەدا کارکردن بۆ 
پێناسەکردنەوەی چەمکی شەرەف لە ئاگایی گشتی 
کۆمەاڵیەتی کۆمەڵگەی کوردس����تانی کە دەیان ساڵە 
ئێمە لە ڕێکخراوەکانی داکۆکیکار لە پرس����ی ئافرەت 
و الیەنە پەیوەندارەکان دەس����تمانپێکردووە، دەبێت 
زیاتر پەرەی پێبدرێ و لەو چوارچێوەیەشدا کوشتن 
ب����ە بیانوی ش����ەرەف وەک تاوانێکی قێزەون و دوور 
لە بەه����ا بااڵکانی مرۆڤایەتی و پیرۆزی ڕۆحی مرۆڤ 
وێنا بکرێ، بە ش����ێوەیەک نیشان بدرێ، کە ئەوانەی 
ئەو تاوانە ئەنج����ام دەدەن، لە باوەڕی کۆمەاڵیەتیدا 
نەک وەک هێنەرەوەی ش����ەرەفی لەدەستچوو لێیان 
نەڕوان����رێ، بەڵکو بکەونە ب����ەر توڕەیی کۆمەڵگە و 
پەراوێز بخرێن، ئەو تاوانە ببێتە هۆی لەدەس����تدانی 
ناوبانگی����ان،  ڕووش����انی  و  کۆمەاڵیەت����ی  پێگ����ەی 
تێگەیشتنێک درووس����ت بکرێ کە ئافرەتیش خاوەن 
ش����ەرەفە و بەالیەوە گرنگە؛ ڕاس����تگۆ و بەمتمانە و 
دەستپاک و خاوەن کەسایەتی باش و مرۆڤدۆست بێ، 
بەالیەوە گرنگە کەس����ایەتی و ناوبانگی خودی خۆی 
بپارێزێ نەوەک بەرپرسیار بێ لە پاراستنی شەرەفی 
بنەماڵە و هۆز، دواجار کەس ش����ەرەفی کەس نییە و 
ئافرەت موڵکی پیاو نییە، شەرەفی مرۆڤ پیاو بێت 
یا ئافرەت لە باوەڕ و کردارەکانیدایە لە دڵس����ۆزی و 
دەستپاکی و مرۆڤدۆستی و نیشتمانپەروەریدایە، ئەم 
بڕوایەش بە تێکۆش����انی هاوبەشی هەردوو مرۆڤ لە 

ئافرەت و پیاو بەدی دێت. 

 کۆمەڵگەی کوردی و ڕوانینی بۆ چەمکی شەرەف
 د.ڤیان سلێمان 

چل رۆژەی کۆچی دوایی دایکە ئایشە، 
بەرز راگیرا

 کەس شەرەفی کەس نییە و 
ئافرەت موڵکی پیاو نییە، شەرەفی 
مرۆڤ پیاو بێت یا ئافرەت لە 
باوەڕ و کردارەکانیدایە لە دڵسۆزی 
و دەستپاکی و مرۆڤدۆستی و 
نیشتمانپەروەریدایە، ئەم بڕوایەش 
بە تێکۆشانی هاوبەشی هەردوو 
مرۆڤ لە ئافرەت و پیاو بەدی 
دێت
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ئافرەت و ئابووری 
سەربەخۆ

تەرزە محمەد

یەکێتی ئافرەتانی کوردستان و وەرچـــەرخانێکی نوێ لە راگەیاندن

ئافرەت بە سروش����تی خۆی میهرەبان وفی����داکارە ئەتوانین بڵێین 
بەردی بناغەی کۆمەڵگایە، لەالیەک دایک و پەروەرش����یارە نەوەی 
داهاتوو بەرهەم دێنێ، لەالیەکی تر هاوس����ەرو بەڕێوەبەری ماڵەو 
پێداویستی س����ەرجەم تاکەکانی خێزان جێبەجێ دەکات وباوەشی 

سۆزو میهرەبانیە بۆ هەموویان. 
ل����ە جیهاندا ئێس����تا هەم����وو کێبرکێی س����ەرکەوتن دەکەن بۆ 
كاركردن یان گەیش����تن، بەو خەونەی ک����ە هەیانە، کە لە دونیای 
ئێستادا ئەمە بەتەنیا بۆ پیاو نەماوەتەوە، بەبەراورد لە گەڵ چەند 
ساڵی ڕابردوو. گەر س����ەرنج بدەین لە مێژوودا لەسەردەمانی زوو 
ئاف����رەت زیاتر لە بواری بازرگانی و خاوەنداریەتی و ئابوریدا کاری 
کردووە، بەاڵم بەپێی قۆناغ ئافرەت ئەم توانایی لێ زەوتکراو پیاو 
خۆی بە خاوەنی بازرگانی و موڵکداری ئەزانی. ئافرەتیش دەبێت 
لە ماڵ بێت، بەاڵم لە دونیای ئێستادا کە قوناغی پۆست مۆدێرنەیە 
دەبینین ئافرەتیش لە کایەکانی سیاس����ی، ئاب����وری، بازرگانی و 
هەتا دوا نمونەی زیندوون لە س����ەرکەوتووی و بەرپرسیارێتی کە 
نمونەی زیندوو هەن لە ئێستای جیهان وکوردستانیشدا کە ئافرەت 
س����ەرکردە و خاوەنکار و بەرێوەبەر و فەرماندەی هێزی چەکدارن، 
لە ئێس����تادا ئافرەتیش دەڵێت من دەتوان����م ئیتر من بەتەنیا ژنی 

ماڵەوە نیم.

لەگەڵ ئەوەش����دا ئافرەت تەنها بەئ����ەرک وخزمەتی خێزانەکەی 
نەوەس����تاوە، بەڵک����و هەن����گاوی گەورەتری ن����اوە تاوەکو بتوانی 
خزمەت����ی تاکەکانی کۆمەڵیش بکات. واڵت بۆ بەرەوپیش����چوونی 
باری ئابوری و پتەوكردنی ژێرخانەكەی پێویستییەكی گەورەی بە 
رۆڵی ئافرەت دەبێت، چونك����ە كۆمەڵگە ئەگەر بە نیوە بێت ئەوا 
پێكهات����ووە لە ئافرەت و ئ����ا لەو كاتەدا بێكاری هەر تاكێك جا چ 
ئافرەت یان پیاو كاریگەری تەواوەتی دەبێت لەسەر هێڵی بێكاری 

و داهاتی واڵتەكە. 
لەکۆمەڵگ����ە پێش����کەوتووەکاندا ئافرەت����ان هاوش����انی پیاوان 
کاردەکەن، بەاڵم لەواڵتانی تازەپێشکەوتوو ئافرەت ڕۆڵی بەرچاوی 
نەب����ووە لەکارک����ردن و خاوەن ئاب����ووری تایبەتی خ����ۆی نەبوە. 
کارکردن����ی ئافرەت����ان کاریگەری لەس����ەرگۆڕینی ڕەوتی کۆمەڵگە 
و دابونەریت����ی دەبێ����ت ئەمانە ئاماژەیەکی ب����اش دەبن بۆ ڕوونی 
ئایندەی ئافرەتان و لەم س����ااڵنەی دوای����دا کارکردنی ژنان چۆتە 
قۆناغێکی نوێوە و جگە لەدامەزراوە ڕەسمییەکان ژنان بەشێوازی 
س����ەربەخۆ لەکەرت و شوێنەجیاوازەکاندا هەوڵی کارکردنی خۆیان 
داوە بۆئەوەی ببنەخاوەن داهاتی خۆیان چەندین پیشە و ئەرکیان 
لەئەستۆی خۆیان گرتوە. سەرەڕایی ئەوقەیرانەی بەهۆی ڤایرۆسی 
کۆرۆناوکاریگەری ئابوری لەسەرئاستی جیهان وکوردستان دروست 
کرد هێشتان ئافرەتانی کورد لە چوارچێوەی ماڵەکانیان خەریکی 
پیشەی بەرگ دورین ودەس����ت ڕەنگین هەریەکەیان لەبوارێکدا کە 

خۆیان حەزو خولیایانە.
 ئاس����تی ووشیار و ڕۆش����نبیری تاک وکۆمەڵگە ڕۆڵی سەرەکی 
دەبین����ن لە پەروەردەکردنی تاکێکی تەندروس����ت وخاوەن ئابوری 
س����ەربەخۆ، حکوم����ەت و ڕێکخراوەکانی ئافرەت����ان وکۆمەڵگەی 
مەدەنی ئەرکیانە خزمەتی باش����تر پێشکەش بەگەورەیی ئافرەتان 
بکەن لەهەرش����وێنێکی کوردس����تان پ����ڕۆژەی بچوک وسیس����تم 
ومیکانزمی گونجاو لەقۆناغەکانی ژیان بگرنەبەربۆیان هیوادەخوازم 
لەداهاتوویەک����ی نزیک ئافرەتان تەنان����ەت لەکونجی زیندانەکان و 
هەموو ئافرەتانی کوردس����تان خاوەن داهاتێکی بچوکی خۆیان بن 

لەوێوە هەنگاوبنێن بۆسەرمایەداری وخاوەن پڕۆژەی گەورە.

)بەشی یەکەم(

یەکێتی ئافرەتانی کوردس���تان هەر لەس���ەرەتای دامەزراندنییەوە 
لەس���اڵی ١٩٥٢، لەسەر دەس���تی باوکی روحی کورد بارزانی نەمر 
تا ئەمڕۆ لەخەبات و تێکۆش���انی بەردەوامدایە لەپێناو دۆزی رەوای 
گەلەکەمان لەهەموو شوێن و کاتێکدا تواناکانی لەهەموو بوارەکانی 

تایبەت بە پرسی ئافرەت و نیشتمان خستۆتە گەڕ.
ه���ەروەک دەزانی���ن یەکێتی ئافرەتانی کوردس���تان، لەس���ەرەتای 
کارکردنی���ەوە پرۆگرام���ی زیاتر بریتیی بوو لە خەباتی سیاس���ی و 
هاوکاریکردنی برا پێشمەرگەکان، ڕیکخستنە نهێنییەکانی ناو شار، 

یارمەتیدانی خێزان، کەس���وکاری پێشمەرگە و شەهیدان، خوشکە 
لەیالی شەهید وەک ئەندامی یەکێتی ئافرەتانی کوردستان باشترین 
نموونەی خەباتی سیاس���ییە، بەش���داری ئەم ڕیكخ���راوە لەهەردوو 

شۆرشی ئەیلول و ئەیلول ڕۆڵی بەرچاوی هەبووە.
ڕاپەرینە مەزنەکەی س���اڵی ١٩٩١ کە دەس���تکەتەکەی پێکهاتبوو 
لەخۆبەڕێوەبردن���ی ک���ورد لەڕێگ���ەی هەڵبژاردن���ی دیموکراتیانە، 
حکومەت و پەرلەمانی کوردس���تان دامەزران و دەس���تبەکاربوون، 
لێرەوە یەکێتی ئافرەتانی کوردس���تان لەخەباتی شۆرش���گێرییەوە 
چووە قۆناغێکی دیکەی پێویست، کە خەباتی مەدەنییە و کارکردنە 
بۆ بەدەس���تهێنانی مافی بەش���داری ئافرەت لە پۆستی سیاسی و 
بەرێوەبردن���ی وواڵت. هەروەه���ا پێگەیاندن���ی ئافرەت���ی بەتوانا و 
کاندیدکردنیان بۆ پۆستە جۆراوجۆرەکانی ناوحکومەت و ئەندامیەتی 
پەرلەمانی هەردوو حکومەتی مەرکەزی و هەرێمدا. ئەمە س���ەڕەرای 
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و پەیوەنـــدیێن جڤاکی
کــورونا 

ب بەالڤبوونا ڤایروس����ێ کورونا کاریگەریێن ج����ودا جودا پەیدا بوون د 
گەلەك بواران دا، ئێك ژ وانا پەیوەندیێن جڤاکی، ژ بەر کو پەیوەندیێن 
جڤاکی د ناڤ گەلێ کورد دا بهێزن ب هێزتر ئەڤ فاکتەرە دیار بین، بو 
زانینا کارگەریا پەتایا کورونا ڤایروسێ ل سەر جڤاکی د بوارێن ئاینی و 

جڤاکی دا مە بوچوونا کەسێن پسپور د ڤی بواری دا وەرگرتن؛

شێخ ممدوح شێخ جبار سەروکێ ئێکەتیا زانایێن ئیسالمێ لقێ زاخو 
بەرسڤا پرسیارێن مە دا؛

 - ئای����ن وەک����و ریکخەرەک ژیان����ێ یه گرنگیا م����ەزن دایه جڤاکی و 
پەیوەندیێن جڤاکی چاوا وەسف دکت؟

- ئاین گەلەک هێز دایە پەیوەندیان دناف جڤاکیدا ب گەلەک رێکان:
- ب رێ����کا س����ەرەدانان )صلة الرحم(ک����و س����ەرەدانێن مروڤایەتی، 
پێغەمبەرێ ئیس����المێ محمد )س����الفێن خودئ لسەربن( دبێژیت )الرحم 
معلق������ة بالعرش تقول من وصلني وصلته الله ومن قطعني قطعته الله(رامانا 
فەرمودا پێغەمبەری )س����الف لس����ه ربن( ئەوەک����و مروڤایەتی گرێداییه 
ب عەرش����ئ خ����ودئ تعاال، و دبێژیت ی����ێ مروڤایەتیێ پێ����ک بینیت و 
س����ەرەدانا بکەت خودی تع����اال دێ دلوڤانی و رازی بوناخو ب س����ەردا 
بارینی����ت،و دبێژیت یێ مروڤانیێ پێک نەئینیت و س����ەرەدانا مروڤانیێ 
نەک����ت خودێ تع����اال دێ ژوی تورەبیت و دێ ڤەبری����ن کەڤیته ناڤبەرا 
ئەواندا،و هەروەس����ا ئاینێ ئیس����المێ گرنگی گەلەک دای����ه پەیوەندیان 
لدویڤ فەرمودا پێغەمبەری )س����الفین خودێ لسەربن( دفەرموت )صل 
من قطعك وأعطي من حرمك( رامانا گوتنا پێغەمبەری )س����الفین خودێ 
لسەربن(س����ەرەدانا وی بکە ئەوێ سەرەدانا تەنەکەت و هاریکاریێ دگەل 
وی بکەی����ێ هاریکاریێ دگەلته نەکەت، مەرەم ژڤێ چەندێ کو دل کرینا 
مروڤایەتیێ یەو ڤەبرین نەکەڤیت ناڤبەرا مروفایەتیێ دا، هەروەسا ئاینێ 
ئیسالمێ گرنگی دایە پەیوەندیان د جڤاکیدا ب رێکا سەرەدانا نەخوشان 
و سەرەدانا خودانێن کارەساتان چ ژمرنێ بیت یان ژ خوسارەتەکا مالی 
بیت یان دەروونی بیت کو ئاینێ ئیس����المێ فەرمان دایە س����ەرەدانا فان 
جورە کەس����ان بکین و بار سڤکیێ بو خەم و کوڤانێن وان پەیدا بکین . 
و گەلەک جورێن دی ئیس����المێ گرنگی دایە پەیوەندیێن جڤاکی ب رێکا 
مزگەفتان و ب رێکا هندەک بیرەوەریێن ئاینی و جڤاکی وەکو پێک ئینانا 
هەڤژینیێ کو هەمی کەس و کار و دوست و هەفال ل فێ بیرەوەریێ کوم 
ڤەدب����ن .وبه یوه ندی بریكا دانا زه كاتی وصه ده قاتا وه كو هاربكاری 

بو ده ست كورتا وبریكا وكه ل ریكین دی .
-  دس����ەردەمێ نەخوش����یێن فەگردا ئاینێ ئیس����المێ چ پێگری یان 

رێنمایێن ساخلەمی داینە دیاركرن؟
- ئاینی ئیس����الما پی����روز گەلەك هەول دایە كو لدەمێ نەخوش����یێن 
فەگر خەل����ك خو ب پارێزن ژفان نەخوش����یێن فەگ����ر لدویڤ فەرمودا 

پێغەمبەرێ خودێ )س����الفێن خودێ لسەربن( دبێژیت )ئەگەر نەخوشیا 
فەگر پەیدابو ل جهو وارەكێ س����ەرەدانا وی جه����ی نەكن و ئەگەر لوی 
جهی بن دەرنەكەفن ل جهێ نەخوش����ی ل����ێ( مەرەم ژگوتنا پێغەمبەری 
)س����الفێن خودێ لسەربن( دا ئەف نەخوش����یە بەالڤەنەبیت، هەروەسا 
پغەمبەر )سالفێن خودێ لسەربن( دبێژیت )ئەوێ نەخوشیا فەگر لدەف 
هەبیت بال نەچیتە لدەف ئەوە س����اخلەم( مەرەم ژفێ گوتنێ كو لماالخو 
رینیتە خوارێ هەتا ئەف نەخوشیە ژێ بچیت و تێكەلبین دگەل خەلكی 

نەبیت دا نەخوشی بەالف نەبیت.
دفەمودەكا دیدا پێغەمبەر )س����الفێن خودێ لسەربن( دبێژیت )برەڤە 
ژ كەسێ نەخوش����یا ڤەگر لێ بیت وەكو رەڤینا تە ژ شێری( مەرەم ژێ 

کومروف خو پاریزیت وتێكەلیا نەخوشیێ نەكەت.
- وەكو دیار هەر ژس����ەردەمێ پەیدابینا ڤایروس����ێ كورونا دەرگەهێن 
مزگەفتان هاتین����ە گرتن، تازی وبیرەوەریێن دی هاتینە س����نورداركرن 

هاوالتی تا چەند پێگیر بینە بفێ چەندێ؟
- ژ س����ەردەمێ پەیدابین����ا ڤایروس����ێ كورونا كو ت����ازی نەماینە ل 
مزگەفتان و ش����ەهیان نەماینە ل هولێن شەهیانان هاوالتی هەتا رادەكێ 
پێگیرن ب رێنمایێن تەندروستی ب رێكا وتارێن ئاینی ئاموژگاری هاتینە 
گوتن، بەلئ بەش����ەك ژ هاوالتیان نەپێگیرن بڤان رێنمایان، ش����ەهیانان 
دبنە س����ەیرانگەهان یان لناڤا باخچ����ان یان هەر ل ماالن هەمی كەس و 
كار و دوست و هەفاال كوم ڤەدكن ئەفەژی جهێ مەترسیێ یە، هەروەسا 
تازی وەكو شەهیانان بەشەك ژ هاوالتیان نە پێگیرن ل مال تازیا دەینن 
و هەم����ی كەس و كار لوێ تازیێ كوم ڤ����ە دبن و دبیتە ئەگەرێ بەالڤ 

بونا ڤایروسێ .
- ئەم چ ژ نەخوشیێن ڤەگر وەكو كورونا فێربین؟

ئەم فێری گەلەك تشتا كرین و ژوان:
- هێز و ش����یانین خودێ تعاال لسەر بەندەیان كو ئەف ڤایروسێ هند 

بچیک ومەترسیدار.
- الوازیا مروڤی بەرامبەر هێزا خودێ تعاال. 

- الوازیا دەولەتێن زلهێز وپێش����كەفتنا تەكنەلوجیا دەولەتان نەشیان 
خولبەر ئەڤێ ڤایروس����ێ بگرن هەروەسا ژیان بوماوەكێ هاتە راوستاندن 

وهەتا نوكە هیچ چارەسەری نەهاتیە دیتن.
- گرنگیا پاقژیا مروڤی و جهو وارا نیشا مەدا كو ئاینێ ئیسالمێ بەریا 

)١٤٠٠(ساال ئەم فێری پاقژیێ کرینە .
- ئ����ەم فێركرین ئەم هاریكاربین دگەل ئی����ك و دوو دژیانێ دا ژالیێ 

ماددی ومەعنەوی .
- ئەم فێركرین كو ساخلەمی باشترین تشتە ددنیایێ دا 

- ئ����ەم فێركرین كو ژ گونەه����ان دویربین و پتر نێزیکی خوداێ مەزن 
ببین .
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 بەرپرسیاریەتی ئافرەت وپێگەی یەکێتی ئافرەتانی کوردستان و وەرچـــەرخانێکی نوێ لە راگەیاندن
سیاسی

نەدا مێرگەسۆری
ش����اراوە نییە كە ئافرەت وەك تاكێكی كۆمەڵگا ماف و ئەركی هەیە، یەكێك لەو مافانەش كە 
ماوەیەكی زۆر نییە بەدەستی خستووە، بریتییە لە )مافی سیاسی( كە لە بەڵگەو دۆكیومێنت 
و رێككەوتنامە جیهانییەكان ئاماژەی پێدراوەو بۆ ئێس����تای كۆمەڵگا تازە پێگەیشتووەكانیش 
یەكێكە لە مافە گرنگ و هەس����تیارەكان كە دەرخەری توان����او لێهاتووی ئافرەتە لە گۆڕەپانی 

سیاسی دا. 
ئەم مافەش خۆی لە تواناو درەفەتی تاك دەبینێ�تەوە لە بەش����داریكردن لە ژیانی سیاسی 
كۆمەڵگا، جا چ لە رێگەی بەش����داری كردن بێت لە پرۆس����ەی هەڵبژاردنەكان و دەنگ دان و 
یاخود خۆكاندید كردن و وەرگرتنی پۆست و بەرپرسیاریەتی سیاسی و حیزبی، یان بەشداری 
كردن بێت لە گردبوونەوە سیاسییەكان و چەندین بابەتی دیكەی پەیوەست بە الیەنی سیاسی. 
گومانی تێدا نییە كە ئەم مافە سیاس����ییەش كە ئافرەت لەمێژ نییە بەدەستی خستووە، لە 
رووی كارای����ی و پێگەو هێزو دەرفەت، لە واڵتێكەوە بۆ واڵتیكی دیكە و لە كۆمەڵگایەكەوە بۆ 
كۆمەڵگایەكی دیكەوە دەگۆڕدرێت، هەندێك واڵت لە مێژە ئاشنای ئەو جۆرە مافەن بۆ ئافرەت، 
هەشیانە بەشێوەیەكی رەها ئەم مافەیان دەستەبەر كردووە، هەشیانە بەشێوەیەكی رێژەیی و 

قۆناخ بە قۆناخ ئەم مافەیان بۆ رەگەزی مێ دەستەبەر كردووە.
جێگ����ەی ئاماژە پێدانە ك����ە لەو كۆمەڵگایانەی كە تازە بە رووی مافی مروڤ بەگش����تی و 
مافی ئافرەت بە تایبەت كراونەتەوە، هێز و كارایی ئەم مافە زۆر كەمترە لەچاو ئەو كۆمەڵگاو 
واڵتانەی كە لەمێژە ئەم بابەتە لەناو هەناویان رەگ و ریشەی داكوتیوە. بۆیە لەو كۆمەڵگایانەی 
كە تازە بە رووی مافی مروڤەوە كراونەتەوە، پێویس����تە كە رەگەزی مێ زیاتر لە رەگەزەكەی 
دیكە خۆی ماندوو بكات و زیاتر خۆی پێش����بخات و گەش����ە بە هەموو توانا شاراوەكانی خۆی 
بدات بۆئەوەی بتوانێت بە هێز و توانایەكی زۆرەوە رووبەڕووی هەموو ئاڵنگارییەكان ببێ�تەوەو 
بتوانێت قەناعەت بە كۆمەڵگاو بە تایبەت رەگەزی نێر بێنێت كە تاكێكە جگە لەوەی كە مافی 
سیاس����ی هەیە، دەتوانێت ئەو بەرپرس����یاریەتیە سیاسیش زۆر بە جیدی و بە باشی هەڵگرێت 
و بەمەش بەشدارییەكی كاراشی دەبێت لە پرس و بابەتە سیاسییەكان و تاكێكی كاریگەریش 

دەبێت لە پرۆسەی دروستكردنی بڕیاری سیاسی. 
ئ����ەم بابەتە هەمووی گرێ����دراو نییە بە بابەتی وەرگرتنی مافی سیاس����ی بۆ رەگەزی مێ، 
بەڵكو خالی جەوهەری و گرنگ، بەرپرس����یاریەتی هەڵگرتنی ئافرەتە لە پرس����ە سیاسییەكان، 
ب����ەو مانایەی كە تەنیا وەرگرتن����ی ماف بەس نییە، بۆئەوەی بگوترێت كە ئافرەت توانیویەتی 
بە مافە سیاسییەكانی بگات، بەڵكو ئەركی بەرپرسیاریەتی هەڵگرتن لەو مافەی كە پێیدراوە، 
دیوێكی كاریگەری ئەو بابەتەیە، بەجۆرێ كە چەندە مافت هەیە، دەبێت لە ئاستیش����ی هێندە 
ئەرك����ت هەبێ����ت، ئەگینا تای تەرازووەك����ە الر دەبێت و یەكس����انی و دادپەروەریش ئەو كات 
دەچێتە ژێر پرس����یارەوە، ئەم هاوكێش����ەیە نەك تەنیا بۆ ئافرەت، بەڵكو بۆ هەموو تاكەكانی 

كۆمەڵگاش راستە. 
زۆرج����ار وەك ئاف����رەت، دڵمان خۆش دەبێت كە گوێبیس����تی ئەوە دەبی����ن كە ئافرەتێك 
توانیویەتی بگاتە پۆس����تێكی بااڵی سیاس����ی و پێگەو بەرپرسیاریەتییەكی سیاسیی پێدراوە، 
بەاڵم ئەوەی كە دەبێت لە هەموو ش����تێك زیاتر دڵمان پێی خۆش بێت، ئەوەیە كە، ئایا ئەم 
ئافرەتە دەتوانێت دەرحەقی ئەم بەرپرسیاریەتیە دەربێت؟ و ئایا دەتوانێت ئەدایەكی دروست 
بگێرێ����ت بۆئەوەی ببێتە نمونە بۆ ئافرەتانی دیكە؟ ئایا ئ����ەم ئافرەتە دەتوانێت هاوكار بێت 
بۆئەوەی قەناعەت بۆ چینی دەس����ەاڵتدار و سەركردایەتی پارتەكان و حكومەتدارەكان دروست 
بكات، بۆئەوەی لەمەودا لە رووی قەناعەتی تەواوە درەفەت بۆ ئافرەتان بڕەخسیێنریت، نەكە 

تەنیا بۆ پڕكردنەوەی پۆست، ئەم شوێنانە بە ئافرەت پڕبكرێ�تەوە؟ 
هەرچەند خۆش����بەختانە لە كۆمەڵگایی كوردستانی، ئافرەت تا رادەیەكی باش توانیویەتی 
رۆلێكی باش و كاریگەر بگێرێت، بەاڵم رەنگە وەاڵم دانەوەی ئەم پرس����یارانە ئەس����تەم بێت، 
چونك����ە هەر یەكەو ب����ە تێڕوانینی خۆیەوە وەاڵمێكیان بۆ دەدۆزێ�ت����ەوە، بەاڵم ئەوەی گرنگە 
ئەوەی����ە كە دەبێت ئاف����رەت خۆی بە قەناعەتی تەواوە وەاڵمیان بۆ بدۆزێ�تەوەو لە بوونی هەر 
كێماس����ییەكیش هەنگاو بۆ چارەسەركردنی بدات، بۆئەوەی بتوانێت پێگەی خۆی بەهێز بكات 
و ببێتە رێخۆش����كەرێك كە لە داهاتووش����دا بەرپرس����یاریەتی زیاتریان پێبدرێت، بەتایبەت لە 
گۆڕەپانی سیاسیدا. بۆیە گرنگە كاتێك كە ئافرەت مافێك وەردەگرێت، ئەرك و بەرپرسیاریەتی 
وەرگرتنی ئەو مافەش بەبێ كێماسی و بە جوانی بیخاتە سەرشانی، بۆئەوەی ببێتە ئامرازێكی 
باش و بەهێز بۆئەوەی ش����وێن پەنجەیان بە روونی دی����ار بێت وببنە جێی متمانەی كۆمەڵگاو 

دەرفەتێكش بڕخەسێنن بۆ هاتنە پێشەوەی ئافرەتی زیاتر.   

تێکۆش���ان بۆ بەدەس���تهێنانی یەکس���انی و دادپەروەری 
کۆمەاڵیەت���ی لەنێ���وان ژن و پیاودا و بەرجەس���تەکردنی 
یەکس���انی جێندەری لەکۆمەڵگەی کوردەواریدا. هەروەها 
بەمەبەس���تی خزمەتکردنی یەکێتی ئافرەتانی کوردستان 
فراوانترک���را و چەندین ئەنجوم���ەن و ناوەند لەناو هەرێم 
دام���ەزران تابتوان���ن خزمەت ب���ە زۆرتری���ن ئافرەت لە 
شاروشارۆچکەکان بکەن، ئۆفیسی ئەوروپاشیان دامەزراند 
بەچەن���د ناوەندێکەوە تا خزمەت ب���ە ئافرەتی تاراوگە و 
نەوەی نوێ بکەن و لەهەمان کاتدا ببنە پردی پەیوەندی 
لەنێ���وان ئافرەتانی کوردس���تان و جیهان بەمەبەس���تی 

ئاڵوگۆڕی زانیاری و ئەزموون لەگەڵ یەکتر.
گەورەبوون���ی رێکخراوەکە و زۆری ژم���ارەی ئەندامان و 
ئۆرگانەکان���ی لەناو هەرێمدا وهەنگاوەکانی بەرەو جیهانی 

تازەگەری و نوێکردن���ەوە و خۆگونجاندن لەگەڵ جیهانی 
دەوروبەری ئەمڕۆ پێویستی بە چەند کەناڵێكی پەیوەندی 
خێرا و کارا هەیە لەرێگەی راگەیاندنەوە. لەم روانگەیەوە 
مەکتەبی س���کرتارییەتی یەکێتی ئافرەتانی کوردس���تان 
گرنگیدا بە کاری راگەیاندنی مۆدێرن و لەقاڵبی کالسیکی 
رۆژنامەگەری راگەیاندن هاتە دەرەوە و پش���تی بەس���ت 
بە رۆژنامەگ���ەری راگەیاندنی ئەلیکترۆن���ی. چونکە الی 
هەمووان ئاش���کرایە کەئەمڕۆ ئێمە لەزەمانی جیهانگیریدا 
)globalization( دەژی���ن بەجۆرێک جیهان بۆتە گوندێکی 
بچ���وک ک���ە تەکنەلۆژیای پێش���کەوتوو لەگ���ەڵ بوونی 
ئینتەرنێ���ت و ماڵپەڕ و میدیای ئەلیکترۆن و سۆش���یال 
میدی���ا، وای کردووە کە هیچ س���نورێکی داخراو نەمێنێت 

لەبەردەم زانیاری مرۆڤدا.

بەیار باڤی جڤاکناس دیار دکت:
کاریگه ربا فایروسئ کورونایئ لسه ر په یوه ندییت جفاکی 
کارتیکرن����ه کا مه زن و ب����ه رچافه کو ئه ف په یوه ندی یه 
الواز و سنوردار کرینه ژئه گه ری ترسا فه گرتنئ بتایبه ت ل 
هه لکه فتا وه کو ش����اهی ودیالن و گه شت و گوزار وسه ره 
دان و میهفانی و میهفانداری کرن وهه ر وه س����ا خرفه بونیت 
به هی وتازیا. کو ئه ف جوره تیکه لی و په یوه ندی یه ئیك 

ژ سیماییت جفاکئ مه یئ کورده واری بو.
 کارتیکرنیت کورونایئ ییت س����لبی ) نه باش ( : دهه مو 
بیافین ئابوری،په روه رده یی، ره وشه نبیری و هونه ری، ده 
روونی، جفاکی، ..کارتیکرنا خو یا خراب لسه ر جفاکی هه بو 
وئیفلیج ) ش����لل ( ئیخس����ته بزافا ئابوری و گه له ک بیاف و 
ده لیفین کاری راوه ستاندن و بئ کاری به ر به الف کر،وهه 
ر وه س����ا ژئالیی خواندن و په روه رده یی فه ده رگه هیت 
قوتابخانا هاتن گرتن، و هه روه س����ا دبیافی ره وش����ه نبیری 
و هونه ری چاالکییت ره وش����ه نبیری و کورو س����مینار و فه 
ستیفالین ره وشه نبیری و هونه ری هه تا راده یه ک مه زن 
راوه ستاندن، و ژئالیی ده روونی فه ترس و له رزو قه له قه 
ک بئ سنور ئیخستی یه دناف خه لکی دا و گه له حاران ئه 
ف ترس و له رزه بخو دبیته ئه گه را په یدا بونا نه خوشیه 
ک جه سته یی، و ژئالیئ جفاکی ژی فه وه کو مه ئاماژه پئ 
کری په یوه ندییت جفاکی الواز کرن وهه روه س����ا گیانئ هه 
فکاری و پش����ته فانیئ کیم کر ژبه رکو هزرا هه ر ئیکی پتر 

لسه ر وی وی و خیزانا وی یه ..
و هه که ر خاله کا ایجابی ) باش ( ژی هه بیت ره نگه ئه 
فه بیت کو ئه ف خه لکه پتر لدوف پیتفییت خو مه زاختنان 

بکه ت و خو ژ ته بزیرئ دویر بیخت وهه روه سا پتر پیگیری 
ریکاریت ساخله میئ و خو پاراستنئ بیت .

پش����تی ب دوماهی هاتنا کورونایئ ئ����ه ف په یوه ندییت 
جفاک����ی دئ زفرن ش����یوازئ خو یئ جاران ی����ان نه : لدوف 

تیوریت جفاکی 
ده مئ دیارده یه کا جفاکی و ره فتارو س����ه ره ده ری یه 
ك ب����و ده مه كئ دریژ بهیت په یره و کرن ئیدی ب زه حمه 
ت بزفریت ش����یوازئ خو یئ جاران و هه تا ئه گه ر بهیته په 
یره و کرن ژی دئ ب شیواز و قه باره یه کئ دی بیت .ئانکو 

ئه ف په یوه ندی یه نازفرن وه کو جاران.
ئه و ئ����ه نجامیت کورونا لدوف خو دهیلیت : ژئه نجامیت 
پیش����بین کری کو کورونا لدوف خو بهیلیت کارتیکرنه کا مه 

زن لسه ر 
ده روون و مورالئ پتریا خه لکی و بو ده مه کئ دریژ و هه 
روه سا گهورین ب سه ر ره وشت و ره فتارو بهایین جفاکی . 
هەڤوەالتی����ەك بوچون����ا خوە دەربارەی ڤ����ێ چەندێ دیار 
دکت کو پەتایا کورونا ڤایروسێ کاریگەریەکا بەرچاڤ کەتیە 
س����ەر پەیوەندیێن جڤاکی د دەمەکی دا پەیوەندیێن جڤاکی د 
ن����اڤ کوردان دا گەلەك بهێزن. هەبوونا ترس����ا بەالڤبوونێ و 
گرنگ����ی دان بە س����اخلەمیێ و پاقژیێ ئەو چەندە پەیدا کریە 
کو خەلك تا ڕادەیەکی پەیوەندیێن خوە س����نوردار بکن بەلێ 
ی����ا پێتڤی ئەوە ئەڤ جورە تێکەلیە ب تەمامی بهێنە گهوڕین 
و بیرەوەری و هەلکەفت کو خەلك تێدا خرڤە دبن بو پاش����تر 
بهێنە ئەنجامدان، دا کو ئەم بش����ێن سەربکەڤین بەرامبەر ڤێ 

نەخوشیێ.
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شەیما مستەفاناسک سەعیدبەسەرپەرشتی ڕاگەیاندن و پەیوەندیەکانی یەکێتی ئافرەتانی کوردستان 
seymamustafa331@gmail.com naskasaeed80@gmail.com

پرسی ڕێکخستنی داهات و خەرجی خێزان ڕۆڵیکی سەرەکی هەیە 
لە هاوسەنگ کردنی ژیانی خێزان و تاک بەتایبەت لەم قۆناغەی 
ئێستاماندا پێویستمان بە بۆچون و سەرنجی شارەزاییانی باری 
ئابووری هەیە بۆئەوەی بتوانین بەرنامەڕێژییەکی ورد بۆ خەرجی 
و پێداویس���تەکانمان بکەین، لەم روانگەوە بیروبۆچوونی بیالل 
سه عید، به ڕێوه به ری ئینستیووتی ئابووری به ژماره مان وەرگرت 

و لەسەر چەند تەوەرێکی جیاواز گفتوگۆمان لەگەڵ ساز کرد.

ئ���ه و بنه م���ا و ڕێكارانه  چین ك���ه  ده بێت ئاف���ره ت ڕه چاوی 
ب���كات بۆئه وه ی بتوانێت هاوس���ه نگی له نێوان داهات و خه رجی 

خێزانه كه یدا بكات؟
 بابه ت���ی ڕێكخس���تنی بودجه ی خێ���زان یه كێك له  پرس���ه  
سه ره كییه كانه  و كارێكی ئاسان نییه ، ئه م بابه ته  بۆ هاواڵتیه كی 
ئه مریك���ی و ئه وروپی س���ه خته  ك���ه  باری دارای���ان جۆرێك له  
س���ه قامگیری هه یه ، چی جای ئه وه ی ك���ه  خێزان و خانه واده ی 

كورد له م ڕووه وه  گرفتی هه یه  و جێگر نییە.
 به هۆی ئه وه ی تێگه یش���تنی تاك و خێزانی ئێمه  بۆ پرس���ه  
ئابووریی���ه كان زیات���ر پیاو س���االرییه ، بۆیه  هه مێش���ه  پیاو به  
داینه مۆی بەگه رخستنی پاره  سه یركراوه ، ئه م بابه ته  له  ئێستادا 
جێ���گای گفتۆگۆی زۆرێك له  ڕێكخ���راو و كۆمپانیا و تاكه كانه . 
ب���ه اڵم بابه تێكی زۆر گرنگ الی به ش���ێكی زۆری خێزانی كورد، 
ئاف���ره ت وه ك ڕاز و نهێن���ی پارێزی خێزان ل���ه ڕووی داراییه وه  
سه یركراوه ، ئه م حاڵه ته  بۆ كوردستان زۆر جوان و ڕێزلێگیراوه  
له به رئه وه ی به شێكی زۆری پیاوی كورد هه موو حساباتی دارایی 
و س���ه رمایه ی له به رده ستی خێزانی داناوه . بۆیه  ده توانین بڵین 
ئه گه ر پیاو وه ك س���ه رچاوه ی دابینكردنی داهات سه یركرابێت، 
ئه وا زۆرجار له پرۆسه ی خه رجكردن پیاو و ئافره ت هاوبه شبوون 
یان زۆرجار ئافره ت زیاتر بڕیاری له سه ر خه رجی رۆژانه  داوه  كه  

ئه كرێت بڵین ئه مه  بابه ته  ئه ساسییه كه یە.
ئایا ئافره ت چۆن ده توانی له س���ه ر ئه م پرس���ه  ڕۆڵی هه بێت 
به دڵنیایه وه  رۆڵی زۆره  و ئه كرێ���ت بڵین یه كێك له  گرفته كانی 
هه موومان به پیاو و ئافره ته وه  ئه وه نده  له  پرۆس���ه ی چۆنیه تی 
كۆكردنه وه ی داهات و زیاتركردنی داهات گفتۆگۆ ده كه ین و كاری 
له سه رده كه ین، ئه وه  له  بابه تی چۆنیه تی خه رجكردن گفتۆگۆمان 
نییه . بۆیه  تا ئه وكاته ی گفتۆگۆكانمان هه ردوو ئاراسته  وه رئه گرن 
پیویس���ته  ئافره ت له بابه تی رێكخستنه وه ی خه رجی رۆڵی زیاتر 
بكرێ���ت و كار بۆ هاوس���ه نگكردنی داه���ات و خه رجی بكات بۆ 
ئه وه ی بتوانرێت كه ش���ێكی له بارتر بۆ سه رچاوه ی دارایی خێزان 
دروس���تبكرێت، ئه ویش به م چه ند ڕیگایه  ده توانرێت به شێك له  

خه رجی كه مبكرێته وه : 
١. یه كێ���ك له كڕێنه  زیاده كانت الببه ؛ ئه ویش به  نووس���ینی 

مانگانه ی كڕێنه كانت ده توانی ئه م پرۆسه  ده ستپیبكه ێت.
٢.  كڕێنه كان به یانیان ئه نج���ام بده ؛ زۆر گرنگه  هه وڵبدرێت 
ئافره ت كڕێنه كان زیاتر به یانیان ئه نجام بدات، چونكه  به یانیان 
توانا و ئینرژی زیاتره  و ئه كرێت به وریایه كی زیاتره وه  كڕێنه كان 

ئه نجام بدرێت.
3. لیس���تی كڕێن ئاماده  بكه ن؛ له كاتی رۆیش���تن بۆ ماركێت 
و مۆڵ و كڕێنی ش���مه ك و پیویستی به بی بیركردنه وه  و لیستی 

كڕین، هه ریه ك له  ئێمه  تووشی كڕێنی زیاتر ئه بین.

-ت���ا چه ن���د داهات���ی ئاف���ره ت ده توانێت باری سه رش���انی 
هاوسه ره كه ی كه م بكاته وه  له  خه رجی و پێداویستیه كانی ماڵ؟

به دڵنیای���ه وه  له بابه ت���ی خه رج���ی خێزانی ك���وردی زۆرێنه  
هاوبه شن، به اڵم له  كۆكردنه وه ی داهات ئاسته كه  سنورداره  له ژێر 
كاریگه ری كلتۆر و ڕێكاری یاس���ایی كه  ئێستا رۆژ به رۆژ پێگه ی 
ئاف���ره ت له ب���ازاری كار له زیادبوونه ، بێگوم���ان داهاتی ئافره ت 
رۆڵێكی س���ه ره كی ده بینی له په ره پێدانی خێزان و س���ووكردنی 
ئه ركی پیاو به اڵم پێویس���ته  زۆر به وریایه وه  له س���ه ر ئه م پرسه  
مامه ڵه  بكه ین و نه بێ�ه  هۆی تێكدانی شیرازه ی خێزان له جیاتی 

په ره پێدان. 

- زۆر كات ل���ه  ن���او خێزانه كاندا ژن و پی���او داهاتی خۆیان 
به جیا پاش���ه كه وت ده كه ن، ئه مه  تاچه ند هاوكاره  بۆ هاوسه نگی 

له  خه رجكردندا؟
پرس���ی داهات ش���تێكی زۆر شه خس���ییه ، ب���ه اڵم هه نگاوه  
ته ندروس���ته كه  ئه بێت به جۆرێك بێت گفتۆگ���ۆ له نێوان خێزان 
دروست بێت له سه ر ئه م پرسانه . بابه تی چۆنیه تی كۆكردنه وه  و 
خه رجكردن و ته نانه ت پاشه كه وت بابه تێكی پێكه وه  گرێدراون. 
ئه گ���ه ر خێزان ب���ه  وریایه وه  داهات���ی كۆك���رده وه  و پالنی بۆ 
هاوس���ه نگی داهات و خه رجی هه بوو به  ئاسانی ده توانی ئاستی 
پاش���ه كه وتی دیاریبكات، بۆیه  زۆر زۆر گرنگه  لیس���تی داهات و 
خه رجی دیاربێت، ئه گه ر ئه م ڕوونكردنه وه یه  له به رده س���ت بوو 
ئه وكات ئه كرێت پاشه كه وت یه كالبكرێته وه ، به اڵم ته ندروستترین 
ڕیگا ئه وه ی���ه  هاوبه ش بێت وه ك چ���ۆن كۆكردنه وه ی داهات و 
خه رجی هاوبه ش���ه ، ئه وا به هه مان ش���ێوه  پاشه كه وت هاوبه ش 

بێت. 

 -به پێ���ی ئ���ه وه ی به ڕێزتان ش���اره زای ب���واری ئابووریین، 
خوێندنه وه تان چیه  به ش���ێوه یه كی گشتی بۆ خێزانی كۆمه ڵگه ی 
ك���وردی له ڕووی ڕێكخس���تنی ژی���ان و ب���اری ئابوورییانه وه ؟ 
توانیویانه  س���ود له  داهاته كانیان وه ربگرن و له پڕۆژه ی به سود 

به گه ڕی بخه ن.
به داخه وه  پرسه  ئابوورییه كان له  پرۆسه ی خویندن و ته نانه ت 
ح���زب و ڕێكخراو و میدی���ا و حوكمرانی ك���وردی زۆر الوازه  و 
س���نورداره ، هه موو پێكه وه  له سه ر پرس���ی سیاسی و ته رفیهی 
قس���ه مان هه یه  و ڕوونكردنه وه  ده ده ین، به اڵم كه مترین كات به  
بابه ته  ئابوورییه كان دراوه  له كاتێكدا له س���ه ر ئاستی جیهان ئه م 
كایه  وه ك چۆن ته ندروس���تی رۆژ به  رۆژ له  پێشچوونه  به هه مان 
ش���ێوه  پرس���ه  ئابوورییه كان چه ندین دام���ه زراوه ی ڕاوێژكاری 
بۆ دروس���تكراوه  و رۆژان���ه  په ره پێدانی تێ���دا ده كرێت له پێناو 
ڕه خس���اندنی ئابووری س���ه ربه خۆ له الی حكوم���ه ت و ته نانه ت 
دامه زراوه  و خێزانه كان، چونكه  بناغه ی په ره پێدان و گه وره بوون 

به  ئابوورییه كی سه ربه خۆ ده ستپیده كات. 

= ل����ەو ماوەی����ەدا "پاپ فرانس����یس " س����ەرۆكی 
كاتۆلیكەكانی جیهان لە هەنگاوێكی پێشكەوتووخوازدا 
ش����ەش ئافرەتی بە مەبەس����تی چاودێری بە س����ەر 
كاروب����اری دارای����ی ڤاتیكان دامەزراند، ئەو ش����ەش 
ئافرەتە ئەوروپین و پێشینەی بەرزیان لە جموجۆڵی 
ئابووریدا هەیە، دامەزراندنی ئەو ئافرەتانە گرنگترین 
هەنگاوی "پاپ فرانس����یس " بوو لە ئاس����ت بە جێ  
گەیاندنی بەڵێنەكانی ب����ۆ دامەزراندنی ئافرەتان لە 
پێگەی ب����ەرزدا، ئەو ئەنجوومەن����ە كە لە ١٥ كەس 
پێكهات����ووە ب����ەر ل����ە دامەزراندنی ئ����ەو ئافرەتانە 

هەموویان پیاو بوون.
= "مەكێنزی س����كات" چیرۆكنوس و خێرخوازی 
ئەمەریكی وەك����و دەوڵەمەندتری����ن ئافرەتی جیهان 
ناس����را، "مەكێن����زی" هاوس����ەری پێش����ووی "جڤ 
بزوس"دامەزرێنەر و بەرێوەبەری گش����تی "ئامازۆن" 
بووە كە لە س����اڵی ٢٠١٩ جیابوونەوە، س����ەرمایەی 
"مەكێن����زی س����كات" بە پێ����ی بەراوردێ����ك كە لە 
باڵوك����راوەی "فورج����ون" باڵوكراوەت����ەوە بە ٤\٦٦ 

میلیاردۆالر خەملێنراوە.

= دواجار بەرپرسانی بااڵی ئەفغانستان لە یەكەم 
هەن����گاودا رەزامەندیان دەربڕیوە ب����ۆ هەمواركردنی 
یاسای باری كەس����ی تایبەت بە تۆماركردنی ناوی" 
دایك" لە ناس����نامەی منداڵەكانی����ان، ئەوەش وەك 
هەنگاوێكی نوێ  لە بەرەوپێشچوونی رەوشی ئافرەت 
ل����ەو واڵت����ە هەژم����ار دەكرێ����ت، چاالكوانانی مافی 
ئافرەت لە ئەفغانس����تان لە ماوەی ٥ ساڵی رابردوو 
بە ش����ێوازی جیاواز هەوڵی ئەوەی����ان دا رەزامەندی 
بەرپرس����انی بااڵ بۆ ئەو رەزامەندیی����ە وەربگرن، بە 
تایبەت����ی لە دوای دانانی كەمپینی"ناوم لە كوێیە؟ " 
بە مەبەس����تی تۆماركردنی ناوی" دایك"لە ناسنامەی 
منداڵەكان كە لە تۆرە كۆمەاڵیەتییەكان كاردانەوەی 
زۆری لێكەوتەوە و بوو بە هۆكارێك كە گەاڵلەی ئەو 
بابەتە بكەن . ئەمە لە كاتێكدایە كە تاوەكو ئێس����تا 
لەو واڵتە لە ناس����نامەی منداڵەكان تەنیا ناوی باوك 

دەنوسرێت . 

= هاوكات لەگەڵ س����ەرهەڵدانی نارەزاییەتییەكان 
ل����ە دوای هەڵبژاردنی س����ەرۆكی نوێی بیالروس����یا، 
ئافرەتان بە كۆبوونەوە لە ش����ەقامەكانی پایتەختی 
ئەو واڵتە بە چەپكەگەڵ داوایان لە هێزە ئەمنییەكان 
كرد كە كۆتایی بە توندوتیژیەكان بهێنن بەرامبەر بە 
خۆپیشاندەران بهێنن،ئەو كۆبوونەوە ئاشتیخوازیانەی 
ئافرەتان بە نێوی "هێڵی هاوپەیوەندی" لە شەقامە 

قەرەباڵغەكانی پایتەخت ئەنجامدرا .

ل����ە لێكۆلێنەوەیەكی نوێی پزیش����كی لە ئەمریكا 
دەركەوتووە كە هۆرمۆنی ژنانەی "ئیسرۆجین"لەوانەیە 
هۆكارێ����ك بێت بۆ ئ����ەوەی ئافرەتان نیش����انەكانی 
كۆرۆنای����ان كەمتر تێدا بەدی بكرێت . "لین گروبان" 
سەرپرش����تیاری گروپی لێكۆلێنەوەك����ە لەو بارەوە 
دەڵێت" ئێمە دەزانین كە كۆرۆنا ڤایرۆس كاریگەری 
لە سەر دڵ هەیە و هۆرمۆنی "ئیسترۆجین" هۆكاری 
س����ەرەكی پاراستنی ئافرەتانە لە نەخۆشیەكانی دڵ 
و دەمار، هەر چەن����دە ئەو لێكۆڵینەوە نوێیە، بەاڵم 
لە ئێستادا پێویستی بە چاودێری وزانیاری زیاترە.

 لە هێلینەوە 

ئا: نەسرین حەسەن 

"ڕێکخستنی داهات و خەرجی خێزان 
ڕۆڵیکی سەرەکی هەیە لە هاوسەنگ 

کردنی ژیانی خێزان"

لە الپەڕەی کتایی خانمان:

ئه گه ر خێزان به  وریایه وه  داهاتی 
كۆكرده وه  و پالنی بۆ هاوسه نگی داهات 
و خه رجی هه بوو به  ئاسانی ده توانی 
ئاستی پاشه كه وتی دیاریبكات، بۆیه  

زۆر زۆر گرنگه  لیستی داهات و خه رجی 
دیاربێت


