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چه مكی ئازادی چه مكێكی فره  ڕه هه ندە و لێکدانەوەی 
جۆراوجۆری بۆ دەکرێت.  هەندێ جاریش بەش���ێوازێکی 
نادروست وەردەگیرێت، وەک ئەوەی کورت دەکرێتەوە 
لە فۆرم���ی ڕووكه ش و دەرەوەی م���رۆڤ و چۆنیه تی 
ده ركه وتنی ل���ه  ناو فه زای گش���تی دا، یاخود ئازادی 
ئەوەی���ه  چیت ویس���ت، بیکەی ب���ێ ڕه چاوكردنی هیچ 
یاس���ا و پرەنس���یپێک. هەربۆیە، پێویس���تە لە گشت 
ڕەهەندەکان���ەوە لە ئازادی بڕوانین و خوێندنەوەمان بۆ 

ئەم چەمکە چەند الیه ن و ڕه هه ندی بێت. 
چه مكی ئازادی، ڕه هه ندێكی بابه تییه  و په یوه س���ته  به  
باری ژینگه یی مرۆڤ و په یوه ندی ئه و له گه ڵ ده وروبه ر 
و مرۆڤه كانی تر و ڕه هه ندی تر خودییە  و په یوه س���ته  
به كۆهه س���تی خودی كه سه كه  و ڕاده ی تێگه یشتوویی 
و پێگه یش���توویی ئه و له  چه مكه كانی به رپرسیاره تی و 

به ها بااڵكانی مرۆڤبوون و مرۆڤدۆستی . 
ل���ه  یه كه میاندا ، ئ���ازادی بە وات���ای ڕزگاری مرۆڤە 
ل���ە هەموو کۆت وبەن���د و فۆرمەکان���ی ناچارکردن و 
کۆنترۆڵکردن. ئ���ازادی مافێکی بنەڕەتی هەر مرۆڤێکە 
و بەبێ ئ���ازادی م���رۆڤ بەختەوەر نابێ���ت، ئەمەش 
لەبەرئەوەی لە نەبوونی ئازادیدا بڕیار و هەڵبژاردەکان 
هەڵقواڵوی خودی ئیرادەی مرۆڤ نین، هه روه ها مرۆڤ 
نه  خاوه نی خۆی و نه  هیچ به رهه م و ده س���تكه وتێكی 
خۆیه ت���ی؛ واته  مرۆڤ لە دۆخ���ی نەبوونی ئازادیدا لە 

باری پاشکۆیی و کوێالیەتی دایە. 
له  دووه میاندا، واته  له ڕووی الیه نی زاتییه وه ، ئازادی 
بەرپرس���یاریەتی و پێگەش���تنی ه���زری و دەروونی و 
ویژدانی مرۆڤی پێویس���تە. ئازادی بەبێ ڕەچاوکردنی 
پرەنس���یپ و بەها بااڵکانی مرۆڤدۆس���تی، ئازادییەکی 

بەرپرس���یار و ش���کۆدار نییە. لەو دۆخ���ەدا لەوانەیە 
ئازادییەکە سنووری ئازادی کەسانی دیکە پێشێل بکات. 
نووس���ەر و ڕۆماننوس و پێش���ەنگی فکری فمینیزمی 
ل���ە واڵتانی عەرەبیدا نەوال س���ەعداوی، دەڵێت، تەنها 
کەس���ێتی پێگەیشتوو دەتوانێت خواستی ئازادی بکات 
و ب���ێ ترس هەوڵی بۆ بدات، مرۆڤی پێنەگەیش���توو و 

ناسەربەخۆ لە ئازادی دەترسن. 
ل���ه  الیه ك���ی ت���ره وه  په یوه ن���دی نێ���وان چه مكی 
ئازادی و پێش���كه وتن له س���ه ر ئاستی كه سی و ئاستی 
كۆمه ڵگ���ه،  وه ك په یوه ندی نێوان دوو ڕووی دراو وایه  
و ل���ه  په یوه ندییه كی ته واوك���ه ری دان. به  یه كتر به ها 
ده به خش���ن و به بێ یه ك بوونیان نابێت. پێش���کەوتن 
بوونی نابێت ئه گه ر مرۆڤ ژێردەستە و پاشکۆ و كوێله  
بێت یا خود له  ڕووی پێگه یش���توویی هزری، مه عریفی 
و پێوه ره  مۆڕالییه كان له  ئاس���تێكی نزم دا بێت. له م 
باره یه وه  جۆن س���تیوارت میل دەڵێت: ''تەنها ئەوکات 
کۆمەڵگە پێش���کەوتنی کۆمەاڵیەتی و سیاسی بەخۆوە 
دەبینێ کە تاکەکان ئاستی مۆڕاڵ و توانا هزرییەکانیان 
گەش���ەی کردبێ.'' ئەوەش ئەوکاتە ب���ەدی دێت، کە 

تاکەکانی ئەو کۆمەڵگەیە بە ئازادی گەیشتبن.
چەمکی ئازادی ئافرەت بە واتای توانای ئافرەت بۆ 
پراوەکردنی هەموو مافێک و بڕیاردان لەو هه ڵبژارده  و 
پرس���انەی کە پەیوەندی بەخۆیەوە هەیە و ڕزگاربوونە 
لە گش���ت کۆت و بەندەکان، ئازادی ئافرەت بە واتای، 
ئازادی بیر و باوەڕ و دەربڕین، ئازادی خۆشەویس���تی 
و بژاردەکان���ی ژی���ان و ئ���ازادی کارک���ردن و ئازادی 
..ت���د. ئازادبوون ل���ە هەژمونی پیاو و گەیش���تن بە 
ئازادی وەک مرۆڤێکی س���ەربەخۆ و خ���اوەن کیان و 

بڕیار. مەوس���ووعەی بەریتانی بەوە پێناسەی کردووە: 
جێبەجێکردنی هەمان پێوەرە مۆڕاڵییەکان بۆ هەریەکە 
لە ئاف���رەت و پیاو و مامەڵەی یەکس���ان بەرامبەریان 
ل���ە گش���ت ب���وارەکان وەک خوێندن و سیاس���ەت و 
دەرفەتی کار. ئافرەت پێكهێنه ری س���ه ره كی کۆمەڵگە 
و یەکەم مامۆس���تای زمان و پەروەردەکاری نەوەکانە، 
بۆیە ئازادی پێویس���تییەکی بنەڕەتیی���ە بۆ ئافرەت و 
بنەماییترین پێوەری پێشکەوتن و کرانەوەی کۆمەڵگە 

هەر ئازادی ئافرەتە.
کۆمەڵگ���ەی کوردس���تانی دەورەدراو ب���ە واڵتانی 
داگی���رکار و قوربان���ی چەندین پرۆس���ەی داگیرکاری 
سیاس���ی و کۆمەاڵیەت���ی و کولتوری، خاڵ���ی نییە لە 
ڕوانینی ڕەگەزگەرا و بااڵدەس���تی هزری پیاوس���االری، 
و  کۆمەاڵیەتیی���ەکان  پێ���وەرە  بەهێ���زی  ه���اوکات 
دەس���تێوەردانی کۆمەڵگە لە ژیان���ی تایبەتی تاکەکان 
ب���ە ئاف���رەت و پی���اوەوە، دی���ارە لەم هاکێش���ەیەدا 
پێ���وەرەکان ل���ە بەرژەوەندی هەژموون و دەس���ەاڵتی 
پیاو و مان���ەوەی ئافرەتدان لە دۆخی ژێردەس���تەیی. 
لەهەمان���کات، کۆمەڵگەی کوردس���تانی کۆمەڵگەیەکی 
زین���دووە و بەردەوام لە گۆڕان و جوڵەدایە، ئافرەتانی 
کورد ئازادیخوازن و هاوش���انی پیاوان بەش���دارییان لە 
بەگژداچوونەوەی ستەمی ڕژێمە داگیرکارەکان کردووە 
و لەو پێن���اوەدا قوربان���ی گەورەی���ان داوە، لەڕووی 
مێژووییەوە ئافرەتی کورد بەوە ناس���راون کە ئاس���تی 
ئازادییان لە ئ���ازادی نەتەوەکانی دەوروبەر زیاتر بووە 
و چەندین س���ەرچاوەش ئەو ڕاس���تییە دەس���ەلمێنن، 
ئافرەت���ی کورد قوربانی لە پێناو ئازادی داوە و هەموو 
ئ���ەو دەس���تکەوتانەی کە ئافرەتان پێگەیش���توون لە 
ئاکامی تێکۆش���انی یەکسانخوازی و هزری ئازادیخوازی 
خ���ودی ئافرەتان ب���ووە. هەروەه���ا قوربانییەکانیش، 
بەردەوامیش لە ش���ەڕێکی س���ەختی ئەو نۆرم و ڕێسا 

کۆمەاڵیەتیان���ەدان، کە متمانە ب���ە تواناکانیان ناکا و 
پابەندی پێوەرە کۆن و بەسەرچووەکانیان دەکات.

لە هەرێمی کوردستان، سەرەڕای پشتیوانی سیاسی 
و س���زای یاساییش؛ توندوتیژیی و ستەمی کۆمەاڵیەتی 
بەرامبەری و ڕێگری لە دەرکەوتنی و ڕوانین لە ئافرەت 
وەک تەنها بوونێکی فیزیک���ی و بایەلۆژی بەردەوامە، 
ڕوانی���ن لە پیش���ە و بواری کار و کایەی سیاس���ەت و 
بەڕێوەبردن لە دیدی ڕەگەزییەوە درێژەی هەیە، هەموو 
ئەمان���ەش دەرخ���ەری ترس���ێکی زۆری کۆمەاڵیەتییە 
ل���ە ئازادی ئافرەت، کەواتە س���ەرەکیترین ئاس���تەنگ 
و دیارترین بەربەس���ت ل���ە پێش ئ���ازادی ئافرەت لە 
هەرێمی کوردس���تان، پابەندییە کۆمەاڵیەتی و باوەڕە 
کولتورییەکانە، هەربۆیە تێکۆشانی ئافرەت بۆ گەیشتن 
بە ئ���ازادی س���ەختترین فۆرمی تێکۆش���انە هەروەک 
پیرۆزترینیشە. سەختە، لەبەرئەوەی، تێکۆشانە دژ بە 
بەها و ئایدۆلۆژیا و دابونەریتە زاڵ و ڕەگداکوتراوەکان، 
پیرۆزە، لەبەرئەوەی، لە پێناو نەهێش���تنی توندوتیژی 
و نەمانی س���تەم هەروەها گەڕانەوەی شکۆ و ئازادییە 

بۆ ئافرەت.
بۆ گەیش���تن ب���ە ئ���ازادی، ئافرەت پێویس���تی بە 
ئازایەتی کۆڵنەدان هەیە. پێویس���تی بە پش���وودرێژی 
و بڕوابەخۆبوون هەیە، پێویس���تی بە هۆشیاری هەیە 
لەوەی؛ پێش ئەوەی خوازیاری ماف بێ ئەرک جێبەجێ 
بکا، هۆشیار بێ لەوەی لە کاتێکدا پێویستە تێکۆشانی 
ب���ۆ ڕزگاری لە ه���زری پیاوس���االری و دابونەریت بێ، 
لەهەمان���کات نەبێت���ە دیلی ب���ازاڕی س���ەرمایەداری 
و ڕووکەش���گەرایی، کار ب���کات و خ���اوەن ئاب���ووری 
س���ەربەخۆ بێت، بەوەش بە ئازادی دەگات، ئازادییەک 
کە هۆشیاری و بەرپرس���یاریەتی خوڵقاندویەتی، نەک 
ئازادییەک بەبێ مەعریفە و هۆشیاری دەربارەی گرنگی 

ڕۆڵ و پێگەی ئافرەت و شوناسی ئافرەتبوون.

سۆزان نوری شه ریف لەساڵی 1976 لە گەرەکی ئیمام 
قاسمی شاری کەرکوک لە دایکبووه  ولە ساڵی 2005وە 
لەرادیۆی باوە گوڕگوڕی تەلەفزیۆنی ئه لعراقیه لەشاری 
کەرکوک دەستی بەکاری راگەیاندن کردووە وبەرنامەی 
)لە ئێمەوە بۆ ئێوە(ی پێشکەشکردووە، دوای ماوەیەک 
کارکردن لە رادۆ سۆزان نوری لەسەر پێشنیاری مامۆستا 
ناس���ر حەس���ەن کە ئەو کات بەرێوه بەری تەلەفزیۆنی 
ئه لعراقیە بوو لەکەناڵی ناوبراو وێستگەیەکی تری کاری 
راگەیاندنی دەستپێردووە کە وەک خۆی دەڵێت یەکەم 
بەرنامەم لە ژێر ناو نیشانی )بۆ خانمان( بوو کە باسی 
لە کێشە و گرفت و چه وسانەوەی ئافرەتانی دەکرد بەو 
پێەی ئەو کاتە لە کەرکوک بەرنامەیەک نەبوو کە باس 
لە ئافرەتان بكات بۆ ئەو مەبەس���تەش میوانی ئافرەتم 
بانگهێش���ت دەکرد بۆ باس���کردنی کێشەکانی ئافرەتان 

چۆنیه تی چارەسەرکردنی.

س���ەبارەت بە ئاستەنگەکانی بەردەم راگەیاندنکاران 
بەتایبەتی ئافرەتان لەدوای پرۆس���ەی ئازادی 2003 ه  
وە س���ۆزان نوری دەڵێت: ئیمە لەکەرکوک چونکە تازە 

پرۆس���ەی ئازادی عێراق بوو، ئاف���رەت زۆر حەزی نه  
ئەکرد کە دەربکەوێ���ت، بۆیە زۆر جار ئەو ئافرەتانه ی 
کە م���ن چاوپێکەوتنم لەگەڵیان ئەنج���ام ئەدا داوایان 
ئەک���رد دەموچاویان داپۆش���ن بەو پێیەی لەش���ارەکە 
هێش���تا ئازادی تەواو نەبوو بۆ ئافرەت بەهۆی ئەوه ی 
باوکس���االری و دابونەریت هێش���تا بەس���ەریانه  زاڵبوو 
ئێستاش  ئافرەتی کەرکوک ئەو ئازادییه  تەواوه ی نیە. 
س���ەبارەت بە رۆڵی ئافرەت لە راگەیاندن س���ۆزان 
دەڵێت: لەدوای روخانی حکومەتی بەعس رۆڵی ئافرەتی 
کەرکووک لەسەرجەم بوارەکان الوازبوو، چونکە هێشتا 
ترس���ی رژێمی روخاو لە هزریانه  مابوو. بۆیە به رده وام 
لەترس���ا ش���ەرمی دەکرد که  داوای مافی خۆی بەکات 
ئێم���ە چەن���د ئافرەتیک بووی���ن لە ب���واری راگەیاندن 
وڕێکخراوی کۆمەڵگه ی مەدەنی دەرکەوتین لەو کاتەدا، 
بەاڵم لەهەندی ش���وێن دووچاری قسه و باس و تەنانەت 
هەرەش���ەیش دەبوینەوە هەربۆی���ە ئافرەتی کەرکوک 
بەهۆی بارودۆخی سیاس���ی و ئەمنی وای لێکردووە کە 
شه رمن بێت، بەاڵم بەگشتی ئافرەتی کەرکوک قارەمانە 

و به ئازایه تی خۆی کوردایەتی خۆی دەکات.

لەس���اڵی 2004وە ڕێکخراوە تێرورستییه كان چەندین 
کردەوه ی تێرۆرس���تیان لە شاری کەرکوک ئەنجامداوه ، 
له و بارەیش���ەوە س���ۆزان ن���وری وەک راگەیاندنکاری 
ئافرەت بێبەش نەبووه  لەو هەره ش���ه و مەترس���یانەی 
تێرورستان وەک خۆی باسی دەکات دوو جار ئوتۆمبیلی 
بۆمبڕێژکراو لە بەردەم کەناڵی کارکردنی تەقیوه ته وه ، 
هەروها باس���ی لەوه شکرد که  بۆ چەندینجار ئۆتۆمبێلی 

تێرورس���تان دوایانکەوتون بۆ ئەوەی تێرۆریان بکەن،  
هاوکات ل���ە یەکێک ل���ه  ئۆپراس���یۆنەکانی هێزەکانی 
پۆلیس���ی قەزاو ناحیەکانی کەرکووک لەشارەدێی ریاز 
دەست بەس���ەر لیس���تێکی ناو راگەیاندکار گیرا کەمن 
ناوم 52مین کەس بوو لە لیس���تی قاعیده ی تێرورستی 
بۆ ئەوی تێرورم بکەن، بۆیە ئەمانە و چەند هۆکارێکی 
دیکە بوون وایانکرد لە کەناڵی ئه لعراقیه  دەس���ت لەکار 
بکێشمەوە وپاشان وا لە وێستگەیەکی دیکەی کارەکانم 
ل���ە تەلەفزێونی ناوخۆیی باوە گورگور س���ەر بەپارتی 
دیموکراتی کوردستان و کەناڵی زاگرۆس به رده وامی بە 
کاری راگەیاندن بده م و بۆ چەند ساڵ و دوا وێستگەیش 

لەکەناڵی ئاسمانی کۆره ک بووه . 
 ئێس���تا سۆزان نوری لە واڵتی ئەڵمانیا لەگەڵ کچە 
تاقانەکەی دەژی و لە کاری راگەیاندن دورکەوتۆتەوە، 
بۆ چەندین س���اڵه  ته نانه ت بۆ سەردانیش نەهاتۆتەوە 

کوردستان.

 

ناوم  لیستی تێرۆریستی قاعیده 52مین ناو بوو بۆ تێرۆركردن 
له  كه ركوك 
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کوشتن و خوکوشتنا ئافرەتێ 
دیاردەیەکا بەردەوام د ناڤا جفاکی دا

د هەر جفاکەک����ی دا دام و نەریتێن خو 
هەنە،لێ جوداهی هەیە د هەر خێزانەکێ 
دا هەر ئێك ب� ش����ێوازەکی کارتیکرنێ ب� 
شێوەیەکی لێ دکەت د رویی جەستەیی 
و دەرونی و کومەالیەتی دا، گومان تێدا 
نینە ه����ەر دیاردەیەکا د ناڤا خێزانان دا 
ب� رێکا تاکێن خێزانێ تێتە ڤەگوهاستن 
ب����و ناڤ جفاکی و ه����ەر ئێك وەكی خو 
ش����روڤە دکەت .س����ەرەرایی پێشکەفتنا 
زانستی و تەکنولوژیا یێ هندەك دیاردە 
هەنە روژانە بەردەوامن و مینا کوش����تن 
یان خوکوش����تنا ئافرەتێ ب����� بەهانەیا 
نەخوشیا دەرونی یان ژی پەیوەندی یەکا 
نە دروست دگەل کەسەکێ دی .....هتد 
ئەگەر نە کوژن ژی هەولدەن ئەوبخو خو 
بکوژن داکو کەس تاوانبار نەبیت. د رییا 
یاسایی دا دهێنە چارەسەکرن لێ هندەك 
جاران د رویی جفاکی کەسێن بەرنیاسین 
کومەالت����ی تێنە چارەس����ەرکرن بێ کو 
کەسەك تاوانبار بیت و تێتە ڤەشارتن.

د رویی یاسایی دا پارێزەرێ چاالکڤان 
سردار ئاالنی دیاس����ا سزایان یا عیراقی 
ژم����ارە 11 یا س����اال 1969م����ادە 40٨ 
دەم����ێ کەس����ەک بێژیت ئ����ەس د خو 
ک����وژم کەس����ەك هاندان����ا وێ بکەت ب� 
دانا)کێ����رێ ی����ان دەمانجێ،یان ماکینی 
و گازێ( و لدیف یاس����ایێ هەرکەس����ەك 
ب� پلەیا نێزیکی یا وێ کەس����ێ س����زایی 
ج����ودا هەنە مینا )باب، ب����را، هەڤژین( 
ئەڤە ژی دبن یاس����ایی کوش����تنێ تێنە 
س����زادان و ل� گورەی����ی بەلگەیان بریار 
ل� س����ەر تێتە دان،ب� گش����تی ژ 7 ساال 
کێمتر نینە .گەلەك جارا چێبویە کەسێ 
تاوانبار تێتە ئازاد کرن بەرامبەر پارەکی 
یان ماوەیەکێ کێم دێ مینتە د زیندانێ 
دا ب� رێیا عەشیرەتێ یان کەسێن جفاکی 
هێتە چارەس����ەر کرن و ئەڤ چەندە ژی 
کارتێکرنێ ل� س����ەر جفاک����ی دکەت،کو 
گەلەك جاران کەسێن دی ژی چاڤلێدکەن 
کو هەڤژین یان خیش����کا خو بکوژن و ب� 
رێکا کەس����ێن جفاکی دێ هێنە قورتال 
ک����رن .دەمێ خودانێ کەیس����ێ دبێژیت 
من عەفوکر ئێ����دی بریارا وان زال دبیت 
ل� س����ەر یا دادگەهێ و ئەو کەس����ا تێتە 

ئازادکرن.
تایبەتمەندێن دەرونی شیماء و اسماء 

وەسا د بێژن:
هەرتشتێ چێدبیت د ژیانا مروڤان دا، 
مروڤ سەرەدەریی ب� رێکا مێشکی دگەل 
دا دکەت چ ئەو رویدانە یا گران بیت یان 
س����فك چ ئەگەرێ وان )تاك یان خێزان 
یان جفاك (بیت نەزانینا رێکێن دروست 
بو چارەسەرکرنا کێشەیێن خو و هندەك 
ئەگەرێن خو کوشتنی،کو ئەڤە گرانترین 
رویدان����ە د ژیان����ا مروڤ����ان دا رویدەت 
وئەڤە ڤەدگەریت بو سترێس����ەکا مەزن 
یا رویدان����ەکا گران هیچ کەس نەبیت بو 
ب����اوەری پێ هەبی����ت بوبەحس بکەت و 

ئەو بخو ژی نەش����ێت س����ەرەدەری یەکا 
ساخلەم بکەت و هەمی رێك ل� بەر تەنگ 
دبن تەنها کوشتنێ د بینیت چارەسەری 
بو نەبیت و ئەڤە دبیتە دبن بارێ دەرونی 
یێ وێ/وی کەس����ی ب� تایب����ەت ژبەرکو 
ئافرەت د جفاکێ مەدا الواز تێتە دیتن و 
هەر کێشەیا وێ هەبیت عەیبە و گڕیدان 
ب� هەمی کەسێن خێزانێ هەیە پتریا وان 
ئافرەت هەول دەن دوماهیی ب� ژیانا خو 
بینن،ئەو کەسێ کونترولێ ل� سەر رویدانا 
ناکەت .دێ ب� ش����ێوەیەکێ نەدروس����ت 
س����ەرەدەریێ ک����ەت .خەبەرێن نەخوش 
یان سترێس����ێن مەزن و ب����و ماوەیەکێ 
درێژ پتر ژ دوو حەفتیا ڤەکێش����ا دبیتە 
خەموکی و پتریا وان هەوال خو کوشتنێ 
دەن .گەل����ەك ع����ادات و تقالید جفاکی 
کارتێکرن یا ل� س����ەرئافرەتێ هەیی وەك 
ب� زوری دانە ش����یا کچێ ونەدروس����ت ب� 
کارئینانا سوشیالی، ئافرەت بدەل خین 

و پێگوهورکانێ . 
ش����هال رێکانی روژنامەڤ����ان و قوتابیا 

زانکویی:دبێژیت
هەرچەن����دە چ پیڤ����ەر و ئەگ����ەر و 
بنەمایێ����ن دی����ار كری بۆ دی����اردا خوە 
كوش����تنێ نین����ن، ژبەركو ئ����ەڤ یەكە 
كری����ارەكا كەس����ی یە، خوە كوش����تن 
دی����اردەكا جیهانی ی����ا كەڤنارە و دناڤ 
هەموو مللەت و نەتەوەیێن جیهانی هەیە 
و چەندی����ن ئەگ����ەر و كارتێكرنێن خراب 
ل س����ەر دەروونێ مرۆڤی دكەت هەتا كو 
مرۆڤ بشێت بریارا خوە كوشتنێ بدەت، 
دیسان خوە كوشتن دناڤ هەموو جورە 
مرۆڤان هەیە، ه����ەژار، زەنگین، دیندار، 
نێ����ر، مێ،..، لەوا چ تش����ت و ئەگەرێن 
دیاركری نینن بۆ روودانێن خوە كوشتنێ 
و خ����وە س����وتنێ، بەل����ێ ه����ەر دەمێ 
پارسەنگا ئەگەر و مەترسیان پتر بوو ژ 
چارەسەریان ل وی دەمی مرۆڤ پەنایێ 
بۆ خوە كوش����تنێ دب����ەت و هزر دكەت 
ئەڤ یەكە دووماهی چارەس����ەریە، بەلێ 
ئەڤ یەكە شاشیەكا هەرە مەزنە ژبەركو 
هزاران رێیێن چارەس����ەریێ شوونا بریارا 
خوە كوش����تنێ هەنە و كەس نزانیت ژی 
كا پاش����ەرۆژا جیهانا دی دێ چەوا بیت، 
خوە كوش����تن و خوە سوتن كارتێكرنێ 
ل دەرون����ێ دەوروبەرێن مرۆڤی دكەت ب 

تایبەتی كەسانێن نێزیك.
ئەگەرێ����ن خ����وە كوش����تنێ و خ����وە 
س����وتنێ ب رەنگەكێ گش����تی ئەگەرێن 
خوە كوشتنێ و خوە سوتنێ دزڤرن بۆ 
وێ یەك����ێ كو هژمارەكا زۆر یا قوتابیان 
ل زانك����ۆ و پەیمانگەه����ان دەرچوینە و 
نەهاتین����ە دامەزراندن د مالدا تووش����ی 
ئاریشێن دەروونی بوینە، هەروەسا رێژا 
بێكاریێ بلند بویە ب تایبەتی دناڤ تەخا 
گەنجان، یان مەسەلێن غیرەت و ناموسێ 
و شكەس����تنا پەیوەندیا ئەڤینیێ، خراب 
بكارئینان����ا تورێن جڤاك����ی ب تایبەتی 
ژالی����ێ گەنج و س����نێلەیان، هەروەس����ا 

زێدەبوونا ئاریشەیێن دەروونی و نەبوونا 
ناڤەندێ����ن چارەس����ەریێ و چاڤلێكرن����ا 
كەس����انێن دی یێ����ن خوە دك����وژن ب 
تایبەتی دناڤ جڤاكێن جیهانی، ژالیەكێ 
دیڤە نەبونا پەروەردەكا س����اخلەم دناڤ 
خێ����زان و جڤاكی دا و دوركەفتن ژ داب 
و نەریت و بنەمایێن كوردەواری و ئاینی 
و رازی نەبوون����ا تاكێ����ن جڤاكی ب وێ 
ژیانا ئەو تێدا دژیت، دیس����ان نەبوونا چ 
جهێن تایبەت بۆ چارەس����ەركرنا پرسێن 
گەنج����ان، وەرگێران����ا درامایێن بیانی و 
پەخش����كرنا وان بێ سانس����ور ل س����ەر 
كەنالێن ك����وردی و نەبوون����ا وەكهەڤیا 
رەگەزی و نەمانا بهایێ مرۆڤایەتی دناڤ 
تاكێن جڤاكی دا، دیسان ل ڤێ دوماهیێ 
پەیدابوونا ش����ەرێن بایولوژی ب تایبەتی 
كۆرۆن����ا كو كارتێكرنەكا خراپ ل س����ەر 

دەروونێ مرۆڤی كریە. 
چارەس����ەریا دیاردا خوە كوش����تنێ و 

خوە سوتنێ
بدیتنا م����ن پێدڤیە پەیوەنیێن جڤاكی 
و ئایینی و دەروون����ی بهێنە بهێز كرن، 
دیس����ان دیتنا دەلیڤێن كاری و كێمكرنا 
ئاس����تێ بێكاری����ێ و بلندكرنا ئاس����تێ 
زانس����تی بو گەنجان، هەردیسان دڤێت 
كونترول ل سەر تورێن جڤاكی و كەنالێن 
راگەهاندن و درامایێن دوبالژ كری بهێتە 
كرن، گرنگیدان ب دادپەروەریا جڤاكی و 
كێمكرنا كارتێكرنێن دەروونی و گرنگیدان 
جڤاك����ی،  و  پ����ەروەردەی  خولێ����ن  ب 
گرنگیدان ب هیڤی و ئومێد و پاش����ەرۆژا 
گەنجان و وەالتی����ان، پێگەهاندنا تاكێن 
جڤاكی كو خێزانێ ل س����ەر بنەمایەكێ 
زانس����تی و بیر و باوەر و ئەڤینەكا بهێز 

پێك بینن.

سەردار ئاالنی

شهال رێکانی

خه اڵت
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تەندروستی دەروونی ئافرەتی پیشەکار 

 باوەری ب 
خوە بوون

 ئافرەت����ی خاوەن����کار ل����ە ژیان����ی رۆژانەیدا 
دووچاری چەندین پاڵەپەس����تۆ دەبێتەوە. لە 
ژینگەی کارەکەیدا، رووبەڕووی پاڵەپەس����تۆی 
تایب����ەت دەبێتەوە بەه����ۆی زۆری ئەرکەکانی 
و پابەندبوونی ب����ە کاتی دەوام و تەواوکردنی 
کارەکان و زۆری کاتژمێرەکانی دەوام کردن، و 
گەلێک جۆری تر لە پاڵەپەستۆ، کە کاریگەری 
دەکاتە سەر تەندروستی ئافرەت، هەروەها ئەو 
پاڵەپەس����تۆیانەی کە بەهۆی خێزان و منداڵ 
روودەدەن، بەجۆرێ����ک کاتێک ک����ە ئافرەتان 
لەم����اڵ دێن����ە دەرەوە و ب����ەرەو کارەکانیان 
دەڕۆن، لەژێر کاریگەری چەندین ش����ت دەبن 
بە هۆکاری ) ئابوری، کۆمەاڵیەتی، دەروونی 
( ک����ە دەبنە هۆی ئ����ەوەی ئافرەت دووچاری 
ئەو هۆکارە جیاوازانە بببێتەوە کە لە دەوروو 
بەری����دا هەیە. ئەم هۆکاران����ە وا دەکەن رۆڵی 
ئاف����رەت ئاڵۆزتربێت، ل����ە ئەنجامی جیاوازی 
کار و ئەرکەکان����ی لەنێوان کەش����ی ماڵەوە و 
دەرەوەدا.        بۆی����ە کارکردنی ئافرەت لە 
دەرەوە،دەرگای غ����ەم و نیگەرانی لێدەکاتەوە 
بەتایبەت کاتێک کە کارەکەی قورستر دەبێت 
لە توان����ای خۆی کە لە ئەنجامدا پاڵی دەنێت 
ب����ەرەو حاڵەتی تێکچوون����ی دەروونی. لەپاڵ 
ئەمەش����دا دەبینین ک����ە ئافرەتی پیش����ەکار 
ل����ە رووی جەس����تەییەوە دەبێت����ە خ����اوەن 
جەس����تەیەکی تایبەت، ماندووبون و شەکەتی 
پێوە دیار دەبێت بەهۆی رۆتینی کاری رۆژانە، 
بەپیچەوان����ەی ئەو ئافرەتانەی کە هیچ کارێک 

ناکەن. 
الیەن����ی ئەرێنی: کارکردنی ئافرەت لە دەرەوە 
دەبێت����ە هۆی ئەوەی کە ئافرەت ببێتە خاوەن 
ئابووری سەریەخۆ، نەبەس����ترێتەوە بە پیاو، 
ئەم س����ەربەخۆییە یارمەتی دەدات کە خاوەن 
راوبۆچوونی خۆی بی����ت لە هەلبژاردنی ژیانی 
خ����ۆی دوور لە کۆنترۆڵ کردن����ی خێزانەکەی 

. ئافرەت����ی خاوەن����کار کاردەکات ل����ە پێناو 
س����ەلماندنی خودی خۆی و بەدیهێنانی توانا 
و بەش����داری کردنی لە پەرەپێدانی کۆمەڵگه  
. لەبەرئ����ەوەی خولیای ئ����ەوەی هەیە کە کە 
رۆڵێک����ی ئەرێنی و چاالک����ی هەبێت لە ژیان. 
کارکردن����ی ئافرەت وا دەکات مەترس����ییەکان 
وەالبنات و کۆنترۆڵیان بکات بەم هۆیەش����ەوە 
وای لێدەکات کە هەس����ت ب����ە ئارامی بکات . 
پاڵنەرەکان لە پشت کارکردنی ئافرەتان زیاتر 
پاڵن����ەری کۆمەاڵیەتیە نەک مادی، بۆ ئەوەی 
بەرهەمێکی باش بە ئەنج����ام بگەیەنێت .ئەم 

هەڵوێس����ت و روانگ����ە کۆمەاڵیەتیە کاریگەری 
باش����ی دەبێت لەس����ەر ئافرەتی خاوەنکار و 
بەرزبونەوەی ئاستی بەجیهێنانی ئەرکەکانی.

 کارک����ردن رێگایەکە ب����ۆ دەوڵەومه ندکردنی 
کەسایه تی ئافرەت وپەرەپێدانی، کە یەکەمجار 
کاریگەری دەکاتە س����ەر ناخی ئافرەت خۆی 
و دووەم جاری����ش کاریگ����ەری دەکاتە س����ەر 
هەس����ت و دەرئەنجامی کارەکان، کە لە تەنها 
ئەرکێکەوە دەگۆڕێت بۆ س����ەرچاوەی ئارامی 

دەروونی .

 شیما مسته فائه یهان عه بدول ئه حه د

 رێژین نهێلی 

كچ����ەكا باژێ����رێ دهوكێ ب ناڤ����ێ: دلپاك 
محم����د، دژی����ێ 25س����الیی دا خوارنگەهەكا 
تایب����ەت ب خوارنێ����ن ك����وردی ل دهوكی 
ڤەدكەت . دلپاك دبێژی����ت : ئەز دەرچوویا 
كولی����ژا زمانێ ئنگلیزی م����ە و ئارمانجا من 
ئەوە وەك راهێنەرەك دبواری گەش����ەپێدان 
و ئاش����تیێ دا هاریكاریا جڤاك و گەنجێن مە 
بكەم و من ڤیا كاری ئەز دكەم یێ مفاداربیت 
تایبەت ژالیی تەندروستیێ ڤە بو گەنجا داكو 
گرنگیی ب كارس����ازیا تاكە كەسی بدەن و ل 
هیڤی����ا دامەزراندنێ بتنێ نەمینن و بەردەوام 
بن لس����ەر وی بیروكا دهزرا واندا خوە ئەگەر 
تش����تەكی گەلەك جی����اواز ژی بیت دجڤاكێ 

مەدا .

چونك����ە ئێكەمین پێنگاڤا س����ەركەفتنێ ئەوە 
هەرئێ����ك ژمە باوەری ب ش����یان و ئارمانجێن 

خوە هەبیت . 
لەوم����ا ئەز راب����وم ب ڤەكرن����ا خوارنگەهەكا 
تایبەت كۆ خوارنێن س����اخلەم و ئامادە بكەم 
بو بوان كەس����ان ئەوێن دڤێن لەشەكی جوان 
و س����اخلەم هەبی����ت و بش����ێم هوش����یاركرنا 
رەوش����ەنبیریا خوارن����ێ، تەندروس����ت دناڤ 
جڤاك����ی دا زێدەك����ەم داكۆ نەخوەش����یێن ژ 
ئەگەری خوارنێن نە س����اخلەم كێم ببن وەكۆ 
نەخوەش����یا) ش����ەكر و بلند بونا پەس����تانا 
..هەروەسا  دوهنیاتا،كولس����ترولی،  و  خوینێ 
دلپاكێ گوتژی : ئەڤە ئێكەمین خوارنگەهە ل 
پارێزگەه����ا دهوكی ب ناڤێ ) هێلپی پاك ( و 
پروگرامێ خوەیێ تایبەت یی داخوازكرنێ ژی 

 ios، Android هەیە ب هەردوو سیستەمێن

ب����اوەری ب خوە بوون بنەما و بنەرەتێ 
س����ەرکەفتنێ یە بو هەر کەسەکی هەر 
ژ تەمەن����ێ دەس����تپێكا قوتابخان����ێ تا 
دویماهیك قوناغ، گومان نینە کو مروڤ 
د هەوڵدانێ����ن بەردەوام دای����ە بو بجه� 
ئینان����ا هێڤی و داخوازیێ����ن خوە چ ب 
دەست ڤە ئینانا کارەکی بت یان دەست 
ڤە ئینان����ا باوەرنامێ بو ئارامکرنا ژیانا 
خوە و مانا ل س����ەر پێن خوە بێی کو 
پێتڤی ب کەس����ەكێ هەبت بو برێڤەبرنا 
ژیان����ا خوە چ خێزان بت یان دەوروبەر. 
ژیانا مروڤی بەردەوام ئاریش����ە هەنە و 
جاران ئەڤ ئاریشە وەك زنجیرەکێ لێ 
دهێ����ن و ئێك ل دویڤ یا دی پەیدا بن 
و دبن ئاس����تەنگ بو ژیانا مروڤی بەلێ 
ئەڤە ڕامانا وێ چەندێ نادت کو مروڤ 
دەس����تەبەدار بت ژ حەزێن خوە و ئەڤ 
ئاریش����ە دبنە رێ نیشاندەر بو مروڤی، 
باوەری ب خوە بوون وەك ل دەستپیكێ 
هاتی گوتن بنەمایێ س����ەرکەفتنێ یە، 
ئەو کەس����ێ باوەری ب خ����وە هەبت ل 
دەستپێكێ ل دەڤ خوە و پاشتر د ناڤ 
خێزانێ دا و د ناڤ جڤاکی دا کەس����ەك 
س����ەرکەفتی یە و بەردەوام دویڤچوونا 
زانینێ دکت و دش����ێت ب س����اناهی ب 
س����ەر ئاریشەیان دا سەر بکەڤت و ببت 
کەسەك س����ەرکەفتی، ئانکو بجه� ئینانا 
خەونێ����ن خوە ل دەڤ وی س����ەڕەڕای 
هەمی ئاریش����ەیان ب س����اناهی یە و چ 
ئاستەنگ نەشێن ب ساناهی تاکە کەسی 
بێ هێڤی بکن و دویر بکن ژ هێڤێن وی. 
کەسانێن باوەری ب خوە هەیی نە بتنێ 
مفایی دگەهین نخوە و دەوروبەرێن خوە 
یێ����ن نزیك بەلکی مف����ادارن بو جڤاکێ 
هەمی����ێ و داهێنان����ێ و کارێ����ن ب مفا 
ئەنجام ددن و ببن کەس����انێن چاالك د 
گەلەك بوارێن ژیانێ دا. نەبوونا باوەریێ 
ب خوە ئاریش����ەیە بو کەسی ژ بەر کو 
ل دەم����ێ باوەری نەبت کەس نەش����ێت 
بریارەکێ بدت بو هەر کارەك و پالنەکا 
هەب����ت چ بچویك بت ی����ان مەزن ژ بەر 
ک����و دوو دلیێ پەیدا دک����ت و دوو دلی 
چ کەس����ێ پێش نا ئێخ����ت و هەردەم د 
ترسا شکەستنێ دایە ژ بەر ڤێ چەندێ 
کاریگەریێ ل دەروونێ تاکە کەسی دکت 
و ل دویڤ����دا دبن ئەگەرێ نەخوش����یێن 
جەستەیی. ئەڤجا باوەری ب خوە بوون 
دەست پێ دکت هەر ژ قوناغا زاروکینیێ 
ئەگەر قوتابیێ س����ەرەتایی باوەری ب 
خوە هەبت ئەڤ چەندە دبت رێکەك بو 
قوتابی د خواندن و تێگەهش����تنا وانەیا 

ندا و بوق قوناغێن دویڤدا.

راهێنەرەكا گەشەپێدانا جڤاكی خوارنگەهەكیا تایبەت 
ڤەدكەت

     کارکردن رێگایەکە بۆ دەوڵەومه ندکردنی کەسایه تی 
ئافرەت وپەرەپێدانی، کە یەکەمجار کاریگەری دەکاتە سەر 
ناخی ئافرەت خۆی و دووەم جاریش کاریگەری دەکاتە 

سەر هەست و دەرئەنجامی کارەکان، کە لە تەنها ئەرکێکەو 
دەگۆڕێت بۆ سەرچاوەی ئارامی دەروونی
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-" نازك سەعید " ئافرەتێكی كوردی دانیشتووی كۆمۆنی 
كرامفۆش لە هەرێمی ڤێس���تێرنۆڕالندی باكوری سویدە، 

رێكخراوی
خەاڵتی باشترین بەرێوەبەری ئافرەتی پێبەخشی،"نازك 

)FUTURO(ساڵێك لەمەوبەر خواردنگەیەكی "
كوردەواری دامەزراند و بەمەش ناوبانگی دەركرد، ئەو 
رێكخراوە هانی ئافرەتانی بەرێوەبەر دەدات لە كارەكانیان 

سەركەوتوو بن.

-" نەوال س���ەعداوی" نووسەر، رۆماننوس، فمێنیست، 
پزیش���ك و داكۆكیكاری مافەكانی م���رۆڤ و بەتایبەتی 
ئافرەت لە س���اڵی 1931لە میس���ر لەدای���ك بووە و هەر 
لە تەمەنی 13 س���اڵییەوە یەكەم رۆرمانی نووسیوە، ئەو 
نەیدەویس���ت پاڵەوانی هیچ كەس بێت، بەڵكو بەردەوام 
دەیگوت:" خ���ۆت، پاڵەوانی خۆت ب���ە"، ئەو دەیگوت: 
بە م���ن دەڵین" تۆ ئافرەتێكی مەترس���یداری، بەاڵم من 
راس���تییەكان دەڵێم و راس���تیش مەترس���یدارە"، نەواڵ 
س���ەعداوی، كاریگەرترین فیمینیست لە واڵتانی عەرەب 
لە نیوەی دووەمی س���ەدەی بیستەمی زائینی بووە و لە 

تەمەنی ٨9 ساڵی لە واڵتی میسر كۆچی دوایی كرد.

- رێكخ���راوی تەندروس���تی جیهان���ی ل���ە راپۆرتێكدا 
رایگەیاند: لە هەر س���ێ  ئافرەت ل���ە جیهاندا یەكێكیان 
رووب���ەرووی دیاردەی توندوتی���ژی دەبێتەوە، ئەزموونی 
توندوتی���ژی بەرامبەر ب���ە ئافرەت���ان وەك، توندوتیژی 
جەس���تەیی و دەروونی لە الیەن هاوبەش���ی ژیان و یان 
كەس���ێكی ترتەندروس���تی دروونی و جەستەیی نزیكەی 
736 میلیۆن ئافرەتی لە لە سەر ئاستی جیهان خستۆتە 

ژێر كاریگەر خۆی.

- بە پێی ئەو توێژینەوانەی لە س���ەر ڤایرۆسی كۆرۆنا 
ئەنجام���دراوە، دەركەوتووە كە ئافرەتان زیاتر لە پیاوان 
ل���ە ژێر كاریگەری دەرەنجامەكان���ی قەیرانی ئابووری بە 
هۆی ئەو پەتایە بوونەتەوە، لێكۆڵینەوەكانی كۆمپانیای 
"مكن���زی" كە لە ب���واری راوێژكاری ب���ۆ كۆمپانیا كان 
كار دەكات دەریدەخ���ات ك���ە زیاتر ل���ە 25% ئافرەتان 
لە دوای باڵوبوونەوەی ڤایرۆس���ی كۆرۆنا بە مەبەس���تی 
چاودێریكردنی خێزانەكانیان ناچار بوون كارەكانیان جێ  

بهێڵن. 

-"رابرت زیلترز" پزیش���كی پسپۆر ی خۆراك لە سەر 
ئەو باوەڕەیە كە تەمەنی 40 ساڵی تەمەنێكە كە ئافرەتان 
زیاتر تووش���ی قەڵەوی دەب���ن، ئەویش بە هۆی هەندێك 
گۆران���كاری لە هۆرمۆن���ەكان كە رێگری لە س���وتاندنی 
چەوری دەكات، بەاڵم پێی وایە بە چەند رێكارێكی سادە 
دەتواندرێت چارەس���ەر بكرێ���ت وەك: خواردنەوەی ئاو 
پێش نانخواردن، خواردنی بەش���ێكی زۆر لە سەوزەوات، 
وەرزش كردن بە تایبەتی وەرزشی ماسولكەكان، هەروەها 
وەرزش���كردن بۆ كەمكردن���ەوەی دڵەراوكێ  وەك،یۆگا و 
راهێنان لە س���ەر ئارامكردنەوەی مێش���ك و دەروون، لە 
بەر ئەوەی دڵەراوكێ  هۆكاری سەرەكییە بۆ زۆرخواردن.

لە هێلینەوە 

ئا:نەسرین حەسەن

سۆزان محمد

خێزان یەكەمین قوتابخانەی منداڵە؛ یەكەمین دامەزراوەی 
پەروەردەیییە و بناغەی كۆمەڵگەیە. منداڵ لە خێزاندا چاو 
هەڵدێنێ و فێر دەبێت و وەردەگرێت.  هەر خێزانێك بەپێی 
نەری����ت و بۆچ����وون و پێوەر و بەه����ا و دونیابینیی خۆی 
شێوەی پەروەردەی منداڵەكەی دیاری دەكات و بە شێوەی 
سروش����تی نەریت و بەها و نۆرمی خێزان دەگوێزرێتەوە بۆ 
منداڵ و دەبێتە بەشێك لە بونیادی منداڵ و شكڵ و بوونی 

كەسایەتیی منداڵ.
پەروەردە، كارێكی س����ادە و س����ەرپێیانە نییە. كارێك 
نیی����ە بتوانرێت فەرامۆش بكرێت، بەڵكوو ئ�ەركێكی پیرۆز 
و قورس و هەستیارە؛  پێویستی بە شارەزایی و ڕۆشنبیری 
و كارامەی����ی و ئ�ارامی و پش����وودرێژی هەیە، چونكە هەر 
هەڵەكردنێ����ك ل����ە پ����ەروەردەدا دەرەنجام و كارەس����اتی 
نەخ����وازراو بە دوای خۆی����دا دەهێنێت. دایك و باوك النی 
كەم دەبێت شارەزا و ئ�اشنا بن بە میتۆدەكانی پەروەردە 
و سایكۆلۆژیی منداڵ، تا بتوانن پەروەردەیەكی دروست و 

ئ�امانجدار ئەنجام بده ن.
یەك����ەم كاری خێزان لە پەروەردەدا، كاركردنە لەس����ەر 
خ����ودی خۆیان. وات����ە دەبێ����ت دایك  و ب����اوك خاوەنی 
كەس����ایەتیی باش و هەڵس����وكەوتی جوان و ش����یاو بن، 
چونكە منداڵ زیاتر بە بینین و الس����اییكردنەوە فێر دەبێت 
و وەردەگرێ����ت و كاردانەوە دەنوێنێت. پێویس����تە خێزان 
النەیەكی پڕ لە خۆشەویستی و تەبایی و ڕێزگرتن بێت؛ لە 
ئ�اشتەوایی و ئ�ارامی و سۆزدا بژین و هاوسۆز و میهرەبان 
ب����ن بەرامبەر بە یەك����دی. لە خێ����زان و ژینگەیەكی وادا 
منداڵەكان بەهرەمەند دەبن و تا ئ�ەوپەڕی خۆش����ی و چێژ 
لەوە دەبینن كە دایك  و باوكیان كەس����انی تێگەیش����توو و 
پێگەیشتوون و بایەخیان پێ دەدەن. سەرەتای دەستبردن 
بۆ پەروەردەكردنی منداڵ، بە ناس����ینی سروش����تی منداڵ 
دەست پێ دەكات. كەواتە دەبێت سەرەتا سروشتی منداڵ 
 بەتەواوی بناسین و پێی ئ�اش����نا ببن، ئ�ەوكات دەزانرێت 
چۆن هەڵس����وكەوت لەگەڵ منداڵدا بكرێت. بۆیە ئەوكاتەی 
ك����ە زانرا من����داڵ كێیە و، خێزان بە باش����ی لە منداڵ تێ 
گەیش����ت ئ�ەوكات دەتوانرێت هەڵوێس����ت و بڕیارەكان لە 
پەروەردە و فێركردنی منداڵەكانمان ڕاس����ت و دروس����ت و 

لۆژیكی بن.
منداڵ كەرەستەی خاوە لە خێزاندا و مرۆڤی ئاییندەی لێ 

دروست دەكرێت. خێزانی كارامە و ڕۆشنبیر بەتەنگ ژیانی 
منداڵ����ەوەن  و، كار دەكەن لەم كەرەس����تە خاوە مرۆڤیكی 
ش����اد و س����ەركەوتوو و بەسوود دروس����ت بكەن. بە یەك 
بەرنامە و ش����ێوازی پەروەردە، كەسایەتیی منداڵ دروست 
دەكەن و، لە هەڵەی دوو جۆر كەس����ایەتی )شیزۆفرینیا( 

 دەیپارێزن.
خێزان بە گرنگیپێدان و كاتدانان و پێدانی خۆشەویستی و 
گوێگرتن لە منداڵ و بەشداریكردن لە یاری و ئ�ارەزووەكانی 
منداڵ، هەنگاوی گەورە بە ئ�اراس����تەی دروستی پەروەردە 
و پێگەیاندنی منداڵ دەنێت.  بوونی پەیوەندیی توندوتۆڵی 
منداڵ لەگەڵ دایك  و باوك، منداڵ شاد و ئ�اسوودە ده كات 
و هێمای گەش����ە و پێش����كەوتن لە خۆیدا نیشان دەدات. 
كاتێك خێزان متمانە دەبەخشێتە منداڵ و لێپرسراوێتیی پێ 
دەدرێت، دەبێتە هۆی متمانەبەخۆبوون و سەربەخۆبوون.

ئ�امانج ل����ە پەروەردەی من����داڵ لە خێزان����دا ئ�ەوەیە، 
یارمەتیی منداڵ بدرێت بە دروستی گەشە بكەن و، بەجوانی 
پێ بگەن و، بە ڕەوشتی باش ڕەفتار بكەن و كۆمەاڵیەتی 
بن  و، پشت بە توانا و لێهاتوویییەكانی خۆیان ببەستن  و، 
توانای چارەسەر و تێپەڕاندنی كێشەیان هەبێت  و، هەست 
بە لێپرس����راوێتی بكەن و تاك����ی چاالك و بەرهەمهێنەر بن 
 و، دەست بە ڕەوشتی جوان و بەهای نیشتمانییەوە بگرن، 
مرۆڤدۆس����ت و ژیاندۆست و ژینگەدۆست بن؛ ئ�ەو مرۆڤانە 

بن بەتەنگ ژیان و مرۆڤ و نیشتمانەوە دەبن.

     پەروەردە، كارێكی سادە و 
سەرپێیانە نییە. كارێك نییە بتوانرێت 
فەرامۆش بكرێت، بەڵكوو ئ�ەركێكی 
پیرۆز و قورس و هەستیارە؛  پێویستی 
بە شارەزایی و ڕۆشنبیری و كارامەیی و 
ئ�ارامی و پشوودرێژی هەیە، چونكە هەر 
هەڵەكردنێك لە پەروەردەدا دەرەنجام 
و كارەساتی نەخوازراو بە دوای خۆیدا 
دەهێنێت

خێزان و پەروەردەی منداڵ


