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چۆنیەتی ژیان���ی ئێمەی م���رۆڤ و پەیوەندییەکانمان 
لەگەڵ ئەوانیتر، بەندە بە تێگەیش���تنەکانمان بۆ ژیان 
و پرسە مرۆڤایەتییەکان. وەک دەڵێن لێکتێنەگەیشتن 
سەرچاوەی هەموو کێشەکانە و تێگەیشتنیش چارەسەر. 
م���رۆڤ لە ڕێگەی پەروەردە و پێگەیاندنی کۆمەاڵیەتی 
و پانتایی ژیانکردنی تایبەت و گشتی تێگەیشتنەکانی 
دروست دەبن و ئامادە دەبێت بۆ ژیان. هەربۆیە ژینگە 
ڕۆڵی س���ەرەکی لە دروستبوونی تێگەیشتن و ژیانبینی 
مرۆڤەکان هەیە، ژینگەی پێگەیشتنی مرۆڤیش بریتییە 
لە خێزان و ژینگەی کۆمەاڵیەتی، قوتابخانە، دواتریش لە 
ڕێگەی ئامرازەکانی ڕاگەیاندن و ناوەندە مەعریفییەکان 
و ڕێوش���وێنە ئایینی و پارتە سیاسییەکان تێگەیشتنی 
مرۆڤ ف���راوان و قووڵتر دەبێ، ئیتر ب���ەرەو کرانەوە 
و پێش���کەوتن یاخود داخران و دەمارگرژی ئاڕاس���تە 
دەگ���رێ، بێگومان ئەمەش بەپێی ژینگەی کۆمەاڵیەتی 
و ئەو پرۆسە پێگەیاندنە کۆمەاڵیەتییەی کە تاک پێیدا 

گوزەر دەکات و ئەو بیروڕایانەی کە وەریدەگرێ.
بابەتێ���ک ک���ە ب���ەردەوام جێی باس و خواس���تی 
کۆمەڵگ���ەی مرۆڤایەتی و زانس���تە مرۆڤایەتییەکانە؛ 
پەیوەندییەکان���ی نیوان ئافرەت و پیاو و کێش���ەکانی 
نێ���وان ئ���ەم دوو مرۆڤە و تێگەیش���تنیانە لە یەکتر و 
ڕوانینیانە بۆ ڕۆڵ و بەرپرس���یاریەتییان. سەرەتاکانی 
تێگەیش���تنی ئەم دوو مرۆڤە ڕەگ���ەز جیاوازە بۆ ڕۆڵ 

و بایەخ���ی یەکتر لە خێ���زان و دواتریش قوتابخانە و 
ناوەندەکانی دیکەی پێگەیاندنی کۆمەاڵیەتی دروس���ت 
دەبێ���ت، تا چەن���د خێزانەکان منداڵ لەس���ەر بنەما و 
پرەنس���یپەکانی یەکسانی جێندەری و ڕوانینی مرۆڤانە 
پەروەردە دەکەن و دواتریش قوتابخانە، ناوەندە هزری 
و مەعریف���ی، ناوەند و دام���ەزراوە ئایینی و کولتوری 
و کەناڵەکان���ی ڕاگەیاندن و..تد، چ ج���ۆرە بەرنامە و 

پرۆگرامێک دەخزێننە هزریانەوە. 
کارەس���ات ئەوەیە خێزان بەپێی تێگەیشتنی خۆی 
و ب���ە کاریگەری ترادیس���یونی باو و لەس���ەر بنەمای 
تێڕوانینی ڕەگەزی و بەپەس���ەندتر زانینی ڕەگەزێک لە 
ئاس���ت ڕەگەزەکەی دیکە ک���چ و کوڕەکانی پەروەردە 
بکات، لێرەش���دا ئاش���کرایە کە ئ���ەو پەروەردەیە بە 
تایب���ەت لە کۆمەڵگ���ە نەریتییەکاندا لەس���ەر بنەمای 
هزری باوکس���االری و بااڵدەس���تی پیاوە، کە دواتریش 
ڕێوش���وێنەکانی دیکەش پشتیوانی ئەو هزرە دەکەن و 
تێگەیش���تنێکی نادروس���ت و دوور لە بەها هاوچەرخ و 
یەکس���انەکان لە هزری پیاو دروس���ت دەبێ و هەندێ 
جاری���ش تێگەیش���تنێک لە ه���زری ئافرەت دروس���ت 
دەکرێ���ت و ڕادەهێنرێت بە س���ەروەری و س���االری بۆ 
پی���او و گوێڕایەڵی و ملکەچ���ی الی ئافرەت. دۆخێکی 
لەو شێوەیەش بەهیچ ش���ێوەیەک تەندرووست نییە و 
ناهاوس���ەنگی لە پەیوەندییەکاندا بەردەوام نابێ و لە 

هیچ بارێکدا س���تەملێکراو تا کۆتایی لە ئاس���ت ستەم 
بێدەنگ نابێت. هەروەک ستەمکاریش بەختەوەر نابێت.
هەربۆیە کێش���ەکانی نێوان ئافرەت و پیاو بەردەوام 
ل���ە زیادبووندای���ە و نادادپەروەرییەک���ی زۆر بەرامبەر 
ئافرەت هەیە و نایەکس���انی ل���ە پەیوەندییەکان و لە 
کۆی کایەکانی ژیان بەردەوامە. س���ەرچاوەی سەرەکی 
ئەم کێشانەش پەیوەندی بە تێگەیشتنی پیاو بۆ ڕۆڵ و 
پێگەی ئافرەت هەیە، ئەمەش لەبەرئەوەی سەرچاوەی 
نادادپەروەری و نایەکسانییەکان هزری باوکساالرییە و 
هەر ئ���ەو هزرەش دەیپارێزێ و بەردەوامی پێ دەدا لە 
پێناو پارێزگاریکردن لە هەژموون و دەس���ەاڵتی پیاو. 
لەالیەک���ی دیکەش تێگەیش���تنی ئافرەتیش بۆ ڕۆڵ و 
پێگەی پیاو و ش���ێوازی پەیوەندییەکانی لەگەڵ پیاودا 

پێویستی بە گۆڕانکاری هەیە.
پی���او و ئاف���رەت دوو مرۆڤی بە ڕەگ���ەز جیاوازن، 
ب���ەاڵم ب���ە پل���ەی مرۆڤایەت���ی و ڕۆڵ و پێگە دەبێت 
یەکس���ان و هاوبەها و گرنگی بن. هزری باوکس���االری 
زیانی یەکجار زۆری بە ئافرەت گەیاندووە، لەهەمانکات 
پیاویش ل���ەم ناهاوس���ەنگییە زیانمەن���دە، ئەگەر بە 
پێوەرە مرۆڤایەتییەکان لێ���ی بڕوانین، چونکە دواجار 
پێش���ێلبوونی بەه���ا و فەزیلەت���ە مرۆڤایەتییەکانە لە 
خودی پیاودا!. تێگەیش���تنی پیاو لەوەی ئافرەت وەک 
ئ���ەو مرۆڤە و ئەو س���ەروەر نییە و ئافرەت پاش���کۆ، 
ئ���ەو پڕ توان���ا نییە و ئافرەت بێ توانا، ڕاس���تی الی 
ئەو نییە و ناڕاستی الی ئافرەت، هەروەها تێگەیشتنی 
ئافرەت لەوەی پیاو لەو زیرەکتر و بەتواناتر نییە، پیاو 

س���ەروەری ئەو نییە، ئەو پێویس���تی بە پیاو نییە تا 
بیپارێزێ و بژێوی بۆ دابین بکات، سەرەتای چارەسەری 
کێش���ەکان و ڕاس���تکردنەوەی پەیوەندییەکانی نێوان 
ئ���ەم دوو مرۆڤەیە، باوەڕهێنانی پیاوە بە هاومرۆڤی و 
هاوبەهایی و هاوپێگەیی لەگەڵ ئافرەتدا و متمانەکردنی 
ئافرەت���ە بە ب���وون و تواناکانی خ���ۆی و نەخێرە بۆ 

پاشکۆیی و ژێردەستەیی.
ئێم���ەی ئافرەتانی کوردس���تان، لە ئێس���تادا لەم 
قۆناغەدای���ن و هەم���وو س���یماکانی قۆناغێک���ی لەو 
شێوەیە دەرکەوتوون. شکاندنی تەلیسمی دابونەریت، 
ڕەتکردن���ەوەی س���تەم و دەنگهەڵبڕی���ن ل���ە ئاس���ت 
توندوتیژییەکان، چوونە بازاڕی کار و کایەی ئابووری و 
سیاس���ەت و ڕاگەیاندن و هێزەکانی پاراستنی تەناهی، 
گۆڕانکاری لە چەمک���ە کۆمەاڵیەتییەکان و هاتنەئارای 
چەمکە ن���وێ و هاوچەرخەکان، ئەویش بە کۆشش���ی 
بزووتن���ەوەی ئافرەتان و کاریگ���ەری گۆڕانکارییەکانی 
س���ەردەم، هەموو ئەوانە پەیامی ئێم���ەن بۆ پیاوانی 
کۆمەڵگەکەمان، لە پێناو دروس���تبوونی تێگەیشتنێکی 
گش���تی الی پیاو س���ەبارەت بە گرنگی ڕۆڵ و داننان 
بە تواناکانی ئافرەت و یەکس���انی و هاوبەهایی لەگەڵ 
ئافرەت و ڕاستەڕێبوونی پەیوەندییەکان لەسەر بنەمای 
پێوەرە مرۆڤایەتییەکان. ئەمەش پێویستی بە پێکەوە 
کارک���ردن و تێکۆش���ان لەالیەن ئافرەت���ان و پیاوانی 
بیرکراوە و یەکس���انخواز هەیە بۆ گۆڕینی سیس���تەمی 
باوکساالری و جێگرتنەوەی بە سیستەمی مرۆڤساالری.

ئافرەت و پیاو لە تێگەیشتنی یەکتردا 

هێلین میدیا

پێگەیاندنی نەوەکان لەچوارچیوەی خێزاندا بەیەکێک 
ل���ە ئەرکە س���ەرەکییەکانی خی���زان دادەنرێت و ئەم 
ئەرک���ەش گۆرانکاری بەس���ەردا هات���ووە لەئەنجامی 
ئەو گۆرانکارییانەی بەهۆی گەش���ە و بەرەوپێشچونی 
بواری سیاسی یان ئابوری ئان کلتوری و پێشکەوتنی 

تەکنەلۆژییەوە هاتونەتە کایەوە.

پرۆس���ەی پێگەیاندن لە س���ێ ئەرکی س���ەرەکی 
پێکدێت :

- پەروەردەکردن
- خۆراک پێدان

� گەشەپێدانی توانا مرۆییەکان
ئ���ەم س���ێ ئەرک���ەش ب���ە گرێ���دراوی ل���ەرووی 
جێبەجێکردن���ەوە بە ئەرکی س���ەرەکی دایک و باوک 
ب���ۆ منداڵ دادەنرێت، کەلەتەمەنی یەک رۆژ تا تەمەنی 
١٨ س���اڵی لەچوارچیوەی پەیوەندی منداڵ بە دایک و 
باوکەوە ئەم پرۆسەیە بە بەردەوامی جێبەجێدەکرێت.

پەیوەندی دای���ک و باوک بە منداڵ و هەرزەکارەوە 
کۆمەڵێك بەهای باڵێ دەستی بەسەردا دەگرێت لەوانە:
_خۆشەویس���تی: یەکەم بەهای بونیاتنەری ژیانی 
خێزانییە و بەخش���ینی خۆشەویس���تی و سۆز لەالیەن 
دایک و باوکەوە ب���ە مناڵەکانیان بە گرنگترین ئەرکی 

خێزان هەژمار دەکرێت.
_ تێگەیشتن: کاتێک دەبێتە ئامانجی دایک و باوک 
لەپێکەوەنان و بەرێوەبردنی پەیوەندی نێوان خۆیان، 
هەر ئەمەشە دواتر پشتی پێدەبەستن بۆ بەرێوەبردنی 

ب���ە منداڵەکانیان���ەوە، هەر ئەو  پەیوەندییەکانی���ان 
لێکتێگەیشتنەش���ە دەبێتە گەرەنتی ب���ە واقیعبوونی 
پەروەردەی دروست لە چوارچیوەی خیزان و پاراستنی 
خێ���زان لەزۆرینەی کێش���ەو گرفتەکان���ی تایبەت بە 
پەیوەندی نێوان ئەندامەکانییەوە، هەروەها پاراستنی 
خێزان لە گرفتەکانی تایبەت بە پەیوەندی ئەندامەکانی 

بە ئەندامانی دەرەوەی خێزانەکەوە.
_ دادپ���ەروەری: ئ���ەو بەه���ا کۆمەاڵیەتیی���ە، کە 
بەرجەس���تەبوونی لەپ���ەروەردەی خێزانیی���دا ئەرکی 
دایکایەت���ی و باوکایەت���ی دەکات���ە واقی���ع، هەروەها 
هاوسەنگی بۆ الیەنی دەروونی و سۆزداری و هەڵچونی 
ئەندامانی خێ���زان دێنیتەدی، س���ەرئەنجام بەهەمان 

دووری دایک و باوک لەجگەرگۆشەکانیان دیار دەبن.
_ پابەندبوون: بەوات���ای گرنگیدانی دایک و باوک 
بە منداڵەکانیان و دانانی بە پلەی یەکەم لە ریزبەندی 
کار و پێگ���ە گرنگەکانی ژیانیان بۆ مندالەکانیان دێت 
وە پابەندب���وون بە پەیمانی دایکایەت���ی و باوکایەتی 

ناوزەند دەکرێت.
لەمەوە تێدەگەین کە تا چ ئاس���تێک دایک و باوک 
بتوان���ن س���ەنتەربوونی بەه���ا بااڵکان رەچ���او بکەن 
لەپێکەوەن���ان و بەرێوەبردنی بوێ���ری ژیانی خێزانیدا 
ئەوەن���دە خێزان دەبێتە خاوەنی ژیانێکی ئاس���ودە و 

سەرکەوتوو. 

 پەروەردەی خێزان
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تەکنولوژی و 
بکارئینانا وێ

 شیما مسته فا

تەکنولوژی د ڕوژا مە دا د سەرجەم بوارێن ژیانێ 
دا ڕولێ خوە دبینت، هەر کەس����ەك ب کێماس����ی 
ئاالڤەکێ تەکنولوژیێ لگەل هەیە و بوویە پارچەك 
ژ ژیان����ا روژانە ی����ا مروڤان د ن����اڤ جڤاکان دا. 
دەس����ت ڤە ئینانا ب س����اناهی یا ڤان ئاالڤا بێ 
س����نورە و ب هەر ڕێکەکا هەبت کەس ڤان ئاالڤا 
ب دەس����ت خوە ڤە دئینن بو برێکرنا کارێن خوە 
یێ����ن ڕوژانە. ئەڤجا ئەڤ ئاالڤ����ە چ تەلەفون بن 
یان ئاالڤێ����ن مەزنتر وەك الپتوپ و کومپیوتەر و 
یێن دی، ک����و بارا پتریا وان کارێن وەکهەڤ دکن 
و ب س����اناهی د ئێخن. لگەل وەرارا تەکنولوژیێ 
و بوارێن وێ ئاریش����ێن وێ ژی رێکێن جودا جودا 
ب خوە ڤە دیتین����ە ژ وانا خراب بکار ئینانا ڤان 
ئاالڤان وەك بێزارکرنا کەسێن دی تایبەت ب رێکا 
تورێن جڤاکی و پوس����تێن ئەلەکترونی، ئەگەرێ 
ڤێ چەندێ یێ س����ەرەکی نەبوونا ڕەوش����ەنبیریا 
ب����کار ئینانا تەکنولوژیێ و نەزانینا مفا وەرگرتنێ 
ی����ە ژ تەکنولوژیێ، ئەڤ چەن����دە هەر چەندە ل 
سەر ئاس����تێ جیهانێ هەیە بەلێ د ناڤ جڤاکێن 
پاش����کەفتی دا دیاردا بکار ئینانا خراب یا ئاالڤێن 
تەکنولوژیێ سەڕەڕای هەبوونا یاسایێن تایبەت بو 
رێگری کرنێ بەردەوام هەیە و گەلەك کەس دبنە 

قوربانی ڤێ نەزانینێ. 
نەبوونا تێگەهشتنێ خالەکا گرنگە د ڤی بواری 
دا وەك د بوارێن دی یێن جڤاکی دا و تێگەهشتن 
و رێزگرتن خالێن گرنگن بو پێش����کەفتنا جڤاکی 
و پەیوەندیێن جڤاکی ل س����ەر بنەمایێ رێزگرتن 
ل کەس����ێن بەرامبەر دهێتە ئاڤاکرن بەلێ ئەگەر 
رێزگرتن نەما یان الواز ژی ببت وی دەمی ئاریشە 
پەیدا دبن و شەنگستەیێن جڤاکی دهێنە ژناڤبرن، 
ب پێش����کەفتنا تەکنولوژیێ پەیوەندیێن جڤاکی 
کەفت����ن د کەتوارەك جوداتر ژ یێن پێش����تر و ل 
جهێ ئاخفت����ن و دان و س����تاندنێن ڕوی ب ڕوی 
بووین����ە دان و س����تاندنێن ئەلەکترون����ی ب رێکا 
بەرنامێ����ن ئنترنێتێ، ژ الیێ دی ڤە تورێن جڤاکی 
ب س����اناهی کەس دش����ێن خوە تومار بکن ئەڤە 
ژی بووی����ە ئەگ����ەرێ وێ چەندێ گەلەك کەس ل 
جه����ێ هژمارەکێ دوو یان پتر هژمارا بکار بینن و 
رێکێن س����اختەکاریێ د زانیاریێن کەس یدا دهێنە 
کرن و ب رێکێن جودا کەسێن دی بێزار دکن یان 
گەفا لێ دکن بێی کو ناڤێ خوە یێ درس����ت نیشا 
کەس����ێ گەف و بێزار لێ کری دی����ار بکت، ئەڤە 
نە بتن����ێ دبت ئەگەرێ ئاریش����ێن جڤاکی بەلکی 
ئاریش����ێن یاسایی و زیانێن دەروونی پەیدا دکت و 
گەف لێ کری بەردەوام هەست ب مەترسیێ دکت 
ژ بەر کو الیەنێ گەفان لێ دکت دیار نینە و دبت 
ئەگ����ەرێ نە دیار بوونێ و ل دویڤدا نەخوش����ی و 
بێزاریێ پەیدا دکت. ئەڤجا یاس����ا بتنێ بەس نینە 
بو رێگری کرن ل ڤێ دیاردا نە شارستانی پێتڤی 
یە ب گەلەك شێوازێن جودا جودا بهێتە هەوڵدان 
دا کو ئەڤ دیاردا کرێت و دویر ژ شارس����تانیەتێ 

و مروڤایەتیێ نەمینت.

لەجیهانی ئەمرۆدا سێکتەرە جیاوازەکان توانیویانە هەریەکەیان بەپێی زەرووییەتی 
کۆمەڵگە و جیهان رۆڵی س����ەرەکی ببینن. یەکێک لەو س����ێکتەرانە کەراستەوخۆ 

کاریگەری لەس����ەر ژیانی تاک هەیە و لەئاس����تی جیهانیشدا بۆتە فاکتەری دەست 
بەسەرداگرتنی جیهان، سێکتەری ئابوورییە.

لەکۆمەڵگەدا، هەردوو رەگەز هەوڵی بەدەستهێنانی سەرچاوەیەکی ئابووری باش 
ئ����ەدەن یاخود دەبنە س����ەرچاوەی ئابوری بۆ کۆمەڵگەش، پرس����ی جەوهەری لەم 
نێوەندەدا ئەوەیە ژنان و ئافرەتان تا چەند توانیویانە ببنە سەرمایەدارێکی بەتوانا 

یاخود هەرنەبێت ببنە خاوەن سەرچاوەیەکی ئابوری سەربەخۆ.
روانینی کۆمەڵگە بۆ ئاس����تی بەرهەم هێنان و توانا جەستەییەکانی ژنان گۆرانی 
بەس����ەردا هاتوە، ئێس����تا ئافرەت خۆی خ����اوەن کارە و بۆتە س����ەرچاوەی بژێوی 
بۆ کەس����انی دیکەش ب����ەهەردوو رەگەزەوە، لەالیەکی دیک����ەوە کۆمپانیاکان هەوڵ 
ئ����ەدەن هێزی ئافره تان بخەن����ە گەر لەبەر پابەندبونیان ب����ەکات و بەردەوامبونیان 
لەکارەکەیان، هەرچەندە ئەم خاڵە مش����تومڕی زیاتر هەڵدەگرێت بەتایبەت لەرووی 

کرێ����ی کارکردن����ەوە کە بەراورد بە رەگ����ەزی نێر جیاوازترە، ب����ەاڵم لەهەموو 
ئەگەرەکاندا بەهرەو س����ەلیقەی ئافرەتان هۆکاری 
بەرجەس����تەکردنی ژینگەیەکی ئابوری باشترە بۆ 

کۆمپانیاکان و پاراستنی سەرمایەکانیان.
دەکرێ����ت ئاماژە بە چەند خاڵێ����ک بدەین کە فاکتەری 

پاراستن و بەردەوامی هیزی ئابووری ئافرەتانە:
١.پێداگیری و بەردەوامبوون لەسەرکەوتن، دەبێتە چەقی بەرەوپێشکەوتن 

و پاشکەوتکردنی باشتر.
٢. یەکس����انی موچە و کرێ����ی کار هاندەرێکی ئەرێنیە بۆ هەردووال، هەم بۆ 

دەستی کاری ئافرەتان و لەالیەکی دیکەش بۆ خاوەن کار و کۆمپانیاکان.
٣.هەوڵدان بۆ بوون بەلی����دەر لەنێوەندی کارەکەدا، بەپێی توێژینەوەیەک لە ٣% 
ژن����ان لەهەوڵی بون بەلیدەر دەدەن لەکاردا، ئەم بێ ئامانج و خواس����تی نەبونی بە 
لی����دەر دەبێتە هۆی ئەوەی کە ژنان هەمیش����ە لەکارکردندا لەخ����وار پیاوانەوە بن و 

جێبەجێکەری فەرمانەکانیان بن.
٤. بەرجەستەکردنی کلتوری داهێنان و برەودان بەتوانا مرۆیی و جەستەییەکان.

٥.تێکش����کان و خوڵقاندن����ی کلتوری گرنگیدان ب����ە توانای ئافرەت����ان لەبواری 
ئابوری����دا، ئەم خاڵە لەزۆر کۆمەڵگەدا بەرچاو دەکەوێت کە هێزی کاری ژنان بەهەند 
وەرناگیرێت، لەبەرامبەر ئەم بیرکردنەوەیەدا دەبێت ژنان زیاتر گرنگی بەتوانا مرۆیی 
و جەستەییەکانی خۆیان بدەن، بۆئەوەی کۆمەڵگە سود لەهێزی کاریان وەربگرێت.

٦.زاڵبون بەسەر کۆس����پ و رێگرییەکاندا، تەنانەت ئەگەر لەسەخترین کاردا بوو 
دەبێت بۆ س����ەرکەوتن و بەردەوام بون لەکارەکەی هەوڵی فێربون و گەش����ەپێدانی 
خ����ۆی بدات بۆئەوەی قۆناغە س����ەختەکان تێپەرێنێت نو النی ک����ەم ببێتە خاوەن 

ئابووری سەربەخۆ.

  ئافرەت و هێزی کار

نویترین زیانێن ڤەخوارنێن گازی بو ئافرەتان

 رێژین نهێلی 

لدیف نویتری���ن لێكولینا دبوارێ تەندروس���تیا 
ئافرەتاندا، ڤەخوارنێن گازی دبینە ئەگەرێ زێدەبونا 
توشبونێ ب نەخوشیا شێرپەنجا مەمكی،كو ئەڤ 
نەخوشیە دبیتە ئەگەرێ مرنێ، ساالنە پتر ژ)١0(

ملیون ئافرەتان پێ دمرن.

لێكولین كۆ ل زانكویا )الڤال(یا كەنەدی هاتیە 
ئەنجامدان،دەرێخست كۆ ڤەخوارنێن گازی رێژەكا 

زورا شەكرێ دناڤ دایە.
ئەگەرن ژبو زێدەبونا ش���ێرپەنجا مەمكی،لەیف 
هەم���ان ڤەكولی���ن ئ���ەو ڤەخوارنێ���ن گازی دبنە 
ئەگەرێ زێدەبونا خانێن مەمكی،كێمبونا چەوریێ 
مەمكی،ئانكو ئەگەرێ س���ەرەكی یە بو توش���بونا 

شێرپەنجا مەمكی.

كاڵێ

زاڵبون بەسەر کۆسپ و 
رێگرییەکاندا، تەنانەت ئەگەر 
لەسەخترین کاردا بوو دەبێت 
بۆ سەرکەوتن و بەردەوام بون 
لەکارەکەی هەوڵی فێربون و 
گەشەپێدانی خۆی بدات بۆئەوەی 
قۆناغە سەختەکان تێپەرێنێت نو النی 
کەم ببێتە خاوەن ئابووری سەربەخۆ
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سۆش���یال میدیا ل���ه  ئێس���تادا بۆته  یەکێک 
كاروباری  جێبه جێكردن���ی  ئامرازه كان���ی  لە 
رۆژانه ی خه ڵك، زۆربەی كه س له  جیهاندا بۆ 
ئاسانکاری ژیانی ڕۆژانەی خۆیان به كاریدێنن، 
بەاڵم لە الیەکی تریش���ەوە کاریگەری لەسەر 

هەڵوەشاندنەوەی پەیوەندی خێزان هەیە.

پارێزه ری راوێ���ژكار، كارزان به ختیار له م 
باره ی���ه وه  ده ڵێ���ت: ت���ۆڕه  كۆمه اڵیه تیه كان 
به ش���ێوه یه كی به رچ���او كاریكردۆته  س���ه ر 
په یوه ندی خێزانی له هه موو بواره كانی ژیان، 
یه كێك له وانه  ئه وه یه  پێش���تر خه ڵكی زیاتر 
سه ردانی خێزانی ده كرد بۆ ماڵی یه كتر یاخود 
لێ���ك نزیكبوونه وه یه ك هه بوو، به اڵم ئێس���تا 
به ه���ۆی هاتنی ت���ۆڕی كۆمه اڵیه تی به هه موو 
جۆره كانیه وه  له وانه یه  له یه ك بپرسین و ته نها 
ب���ه  ده ربڕین كۆتایی بێ���ت له بری یه كبینین. 
جگه  له مانه ش بۆته  هۆی سس���تی په یوه ندی 
كۆمه اڵیه تی له ناو یه ك خێزانیش نه ك له نێوان 
خێ���زان و خێزانێكی دیكه  كه  هه ر تاكێك له  
خێزانێك���دا ئامێرێكی زی���ره ك یاخود زیاتری 
له ده سته  كه  ئه مه ش ده بێته  هۆی سه رقاڵێ و 

دوور كه وتنه وه  له وانی تر.
بێگومان تۆڕه  كۆمه اڵیه تیه كان بۆته  هۆكاری 
هه ڵوه شانه وه ی خێزان و ئه مه  راستیه كی تاڵ 
و به رچ���اوه  له هه موو دادگاكانی كوردس���تان 
و عێ���راق. به داخ���ه وه  ل���ه رۆژگاری ئه مرۆدا 
یاسای مۆبایل و په یوه ندی كۆمه اڵیه تی تێرو 
ته س���ه ل نیه  و پێویس���تی به هه مواركردنه وه  
هه یه  چونكه  هۆكاره كان���ی و جۆره كانی زۆر 
زیات���رن وه  به پێ���ی جۆره كانی ت���اوان زیاد 
ده كات و ده بێت یاس���اش سزای توندی ئه و 
كه س���انه  بدات، هه موو ئه و كێشانه ی كه  روو 
ده ده ن ل���ه  یه ك الیه نه  ناكرێ���ت واته  ئه گه ر 
پیاو ده ستپێش���خه ری بكات به اڵم ئافره ته كه  
له گه ڵی نه بێت یاخود رایبگرێت ئه و بێگومان 
الیه نی به رامبه ریش���ی ناتوانێت هیچ ش���تێك 

بكات.
تۆڕی كۆمه اڵیه تی بۆته  هۆی دروستبوونی 
خیانه تی هاوس���ه رگیری و كێش���ه ی گه وره  
ت���ۆڕه   به ه���ۆی  ك���ه   ده ه كات  دروس���ت 
كۆمه اڵیه تی���ه كان چ الیه ن���ی خیزانداره كان و 
چ الیه نی ئه وانه ی هاوس���ه رگیریان نه كردووه  

ك���ه  به ڵێ���ن به یه كت���ردان و هه ڵخه ڵه تاندنی 
ك���ه  ده بێته  هۆی تێكدانی ش���یرازه ی خێزان 
و دروس���تبوونی خیانه تی هاوس���ه رگیری و 
ئه و هاوس���ه رانه ی تووشی ئه م كێشانه  ده بن 
له نێوان )١٨ بۆ ٤0(دایه  به اڵم زیاتر له نێوان 

)١٨ بۆ ٢٥( رووده دات.
النە ئامانج، پارێزەر و سەرۆکی رێکخراوی 
النەی ژنان س���ه باره ت ب���ه م بابه ته  بۆچونی 
وایه  كه  ت���ۆرە کۆمەاڵیەتیەکان بە رێژەیەکی 
یەکجار زۆر کاری کردۆتە س���ەر پەیوەندییە 
خێرانیی���ەکان بەتایبەت نێوان ژنان و پیاوان 
واتە هاوسەران زۆری کێشەکانیان پەیوەندی 
به  تۆرە کۆمەاڵیەتەکانه وه یه  هەڵوەشانانەوەی 
گرێبەس���تی هاوسەری بەش���ی زۆری کێشە 
کۆمەاڵیەتیه کان���ە و پەیوەس���تە ب���ە تۆرە 

کۆمەاڵیەتیەکان.
بەش���ی زۆری ناپاکی هاوس���ەری بەهۆی 
ت���ۆرە کۆمەالیەتیەکانە چونکە پیاو لەکاتێک 
دا چەندین اکاونتی فەیکی هەیە و پەیوەندی 
س���ۆزداری دەبەس���تێ لەو کاتان���ە بێگومان 
بەپێی پێویس���ت لەگ���ەڵ خێزانەکەی نابێ و 
کێش���ەو گرفت روودەات وە بەهمان ش���ێوە 
ئافرەتانی���ش ناکرێت بلێین تەنها پیاو بەڵکو 
زۆربەی که یس���ه کانی لە دادگان ئافرەتانیشن 
کە ناپاکی هاوس���ەری دەک���ەن لەرێی تۆرە 
کۆمەاڵیەتیەکان���ەوە ت���وش بوون���ه دەکرێت 
بڵێن هەردوکن بەاڵم پیاوان زیاتر ئیستیغالل 
دەکەن بۆ نموونە هەرەش���ە و کێشە بۆ ژنان 
و وە بەتایبەت کچان دەنێنەوە کە تووش���ی 

کێشەی کۆمەاڵیەتی و بە الرێیان ببه ن.
سۆش���یاڵ  و  کۆمەاڵیەتی���ەکان  ت���ۆرە 
میدیا بەش���ێوەیەکی گش���تی دەکرێت بڵێن 

سوودبەخشە و س���وودی گەیاندووە بەاڵم لە 
کۆمەڵگه ی ئێمە چونکە لەناکاو پێش���کەوتن 
و ئ���ەو گۆرانکاری���ە روویدا وایکرد بەش���ێک 
بەش���ێوەی ناته ندروس���ت ب���ەکاری بهێن���ن 
و ئێس���تا بۆتە بەش���ێکی گرنگ ل���ە ژیانی 
هەم���وو تاکێک بگرە مندااڵنیش، بۆیە هەموو 
شتێک گۆرانکاری به س���ه ردا هاتووه  تەنانت 
بیرکردن���ەوه  و هەلس���وکەوت کەچی کەلتور 
ودابو نەریتی خۆمانی���ان بیرنەماوە، ئەوەیە 
رێژیکی زۆری کێش���ەکان پەیوەستە بە هۆی 

پێشکەوتنی تەکنه لۆژیا.
لە هەموو تەمەنێک هەمانە هاوس���ەران کە 
تووشی کێش���ە دەبن بەاڵم زۆرتریان تەمەنە 
بچووکەکان���ن لەبەر ئ���ەوەی زووتر برواکردن 
و توانای کەمتریان هەیە بەس���ەر کێشەکان 
زاڵ ب���ن و ئ���ه وان زیات���ر تووش���ی کێش���ە 

کۆمەاڵیەتیەکان دەبنه وه .
سه الم کمال، چاالکوانی مەدەنی سه باره ت 
ب���ه  به كارهێنانی سۆش���یال میدی���ا ده ڵێت: 
بێگومان بەکارهیێانی مۆبایل و بەرنامه کانی 
مۆبایل سۆشیال میدیا بە گشتی تا رێژه یەک 
بونەتە هۆی پەیوەندی خیزانی چونکە تاکی 
کۆمەڵگه  رۆژانە زیاتر لە ١٢ کاتژمێر خەریکی 
سۆش���یال مدیایە ئەم���ەش دەبێتە دابران لە 
خێ���زان و گرنگینەدان بە خێزان، من پێموایە 
بەڵ���ی سۆش���یال میدیا بۆتە ه���ۆکارەک بۆ 
هەلوەش���اندنەوەی نێوان خیزانەکان و وەک 
باس���م کرد رۆژانە زیاد بەکارهێنانی فیسبوک 
و ئینس���تاگرام و تکتۆک و هتد... هۆکارەکە 

دەبیتە کێشە لە نێوان هاوسەرەکان. 
لە رووی یاس���ایی بە پێ���ی ماددەی ٢ ی 
خ���راپ بەکارهێنانی موبایل ل���ە الیەن هەر 

دووک رەگەز بەڵی سزای هەیە ئەمەش بەپێی 
ئەم کیش���ەیی دروس���ت دەبێت چونکە هەر 
کێش���ە و س���زایەکی تایبەتی هەیە لە شەش 
مان���گ کەمتر نیە بۆ ه���ەر تاوانێک پێموانیە 
هەموو ئەو کێش���انەی لە خراپ بەکارهێنانی 
سۆش���یال میدیا بگەریتەوە بۆ یەک الیەن چ 
پیاو چ ئاف���رەت ده توانیت موبایل بە خراپی 
بەکاربهینێت وە دەتوانێت مۆبایل بە باش���ی 
بەکاربهینیت چونکە بەکارهینانی سۆش���یال 
میدیا چۆن الیەن���ی خراپ بەکارهینانی هەیە 
ئاوا الیەنی باش���ی تێدایە بەڵی بەکارهێنانی 
موبای���ل هۆکارێکە ب���ۆ خیانەتکردن چونکە 
زووتر پەیوەندیەکان دروست دەکات لە نێوان 
هەر دوو رەگ���ەز، هۆکارێکە بۆ لێکترازان لە 
نێوان خێزان���ەکان و گرنگینەدان بە خیزان، 
بیگومان ئەوانەی توش���ی خراپ بەکارهینانی 
موبای���ل و سۆش���یال میدی���ا لەس���ەرەتای 
پەیوەندی نێوانیان زوو متمانە بەیەک دەکەن 
ئەمانە لە تەمەنیک���ی بچووکدان، پێموایە لە 
نیوان ١٨ س���الی بۆ ٢٥ س���اڵێ زیاتر توشی 

کیشە و گرفت دەبن. 
بۆیە دەبێت چاالکوان���ان و رێکخراوەکانی 
کۆمەل���ی مەدەنی لەگەڵ لیژن���ەی پەرلەمان 
تایبەتمەند بەم بوارە ماددەی ٢ لە یاس���ایی 
هەمواربکەنەوە  موبای���ل  بەکارهینانی  خراپ 
تاکو س���زای توندی ئەم کەسانە بدرێت کەوا 
موبایل و سۆشیال میدیا خراپ بەکار دەهێنن 
چونکە ئەم سزایە ئیس���تا بەسەر تاوانباران 

دەچەسپیت وەک پێویست نیە.

كاریگه رییه كانی 
سۆشیال میدیا 
له سه ر خێزان

سه الم کمالالنە ئامانج كارزان به ختیار

 هێلین میدیا



ژمارە )3450(   2021/4/19 ئافرەتان10

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

دوو كچ���ە ئەندازیاری گەنج ك���ە هەردووكیان 
تەمەنی���ان ٢٤ س���اڵە و دەرچ���ووی زانكۆی 
بەس���رەن لە عێراق، بریاریان���دا ئەو كولتوورە 
پیاوساالرییە بش���كێنن و لە جیاتی وەرگرتنی 
پۆس���تە ئیدارییەكان لە پیشەسازی نەوت بە 
شێوەیەكی كرداری لە بەشی دەرهێنانی نەوت 
ئیش بكەن ."ئەمجەد" كە یەكێكە لە ئەندازیارە 
كچەكان لەو بارەوە دەڵێت: من ناچارم هەندێ  
جار شەش هەفتە لە كارگەی هەڵكەندنی چاڵ 
بمێنمەوە،هەرچەندە پیاوەكان بە منیان دەوت 
تەنیا پیاوەكان دەتوانن بەرگەی ئەو باروودۆخە 
سەختە بگرن، بەاڵم من بە پێچەوانەی بیرورای 
ئەوان دەمەوێ  بیس���ەلمێنم ك���ە دەتوانم و لە 

ئیشەكەم بەردەوام بم.
- بە پێ���ی راپۆرتێك كە لە الیەن"   
راش���ل ش���ابی" رۆژنامەنوس���ی بەریتانیای���ی 
باڵوكراوەتەوە، ئاماژە بەوە دەكات، كە جیاوازی 
رەگەزی لە ش���وێنی كاركردن گەیش���تۆتە ئەو 
ئاس���تەی ك���ە ئافرەتانی تەمەن ٤0 س���اڵ بە 
ش���ێوەیەكی بێ  بەزییانە لە كارەكانیان دوور 
دەخرێن���ەوە، ه���ەر چەندە ئ���ەو ئافرەتانە لە 
وزەیەكی باشیشدان بۆ ئیشكردن، بەاڵم پێیان 
دەوترێت،"ئێمە كەس���انی گەنجمان دەوێت، بۆ 
ئەوەی بازاری بورسە و ئابووریمان بەرز بێتەوە 

و دانەرمێت. 
-بە پێ���ی راپۆرتێك كە ل���ە" رووداوەكانی 
ركن���ا" باڵوكراوەت���ەوە باس ل���ەو دەكات كە 
لەو ماوەی���ەدا فیلمێكی نوێ  لە بارەی ئاماری 
ب���ەرزی توندوتیژی دژ ب���ە ئافرەتان لە واڵتی 
ئەڵمانیا باڵوكراوەتەوە كە باس لەوە دەكات بە 
ش���یوەیەكی مامناوەند لە سێ  رۆژدا ئافرەتێك 
بە دەس���تی هاوس���ەری ئێس���تا یان پێشووی 
توندوتیژی بەرامبەر دەكرێت یان دەكوژرێت. 

-"مری ئان ویلیامسون" نووسەر و مامۆستای 
زانك���ۆ دەڵ���ی: "هەندێ  ج���ار كاتێك باس لە 
هێ���ز دەكرێت، ش���تێك لەو كات���ەدا كە بیری 
لێدەكەینەوە، مرۆڤێكە هێزی زۆری هەیە، یان 
خاوەن س���امانێكی زۆرە، ب���ەرای من ئافرەتی 
گەورە و بەهێز ئەو كەسە نییە پارەیەكی زۆری 
هەبێت، بەلكو ئافرەتی گەورە كەس���ێكی بڕوا 
بەخۆبوون و نەترس���ە كە بە تواناكانی رێگای 

ژیان بۆ خۆی دەدۆزێتەوە. 
- "گ���ەش بینی" مەترس���ی توش���بوون بە 
نەخۆشی شەكرەی جۆری ٢ لەو ئافرەتانەی كە 
لە تەمەنی وەستانی سووری مانگانە یان دوای 
ئەو قۆناغەدان كەم دەكاتەوە، لێكۆلینەوەكان 
زانیاریی���ان لە ١٣9 ه���ەزار و 9٢٤ ئافرەت كە 
ل���ەو قۆناغەی تەمەنیاندان وەرگرت، لە ماوەی 
١٢ ساڵدا ١9 هەزار و ٢٤0 كەس لەو ئافرەتانە 
تووش���ی نەخۆشی ش���ەكرەی جۆری ٢ ببوون 
و زیات���ر ئەو ئافرەتانە بوون ك���ە لە ژیانیاندا 
هەس���تیان بە ب���ێ  هیواییەك���ی زۆر كردووە 

ونەرێنی بوون.

لە هێلینەوە 

سۆزان محمد ئا:نەسرین حەسەن

دكت���ۆر "ئەحم���ەد مەج���دوب"، پس���پۆڕی  تایب���ەت 
لەس���ەنتەری  نەتەوەی���ی، بۆ توێژین���ەوە كۆمەاڵیەتی  
دیاریتری���ن  ل���ە   : دەڵێ���ت  تاوانكاریی���ەكان،  و 
تایبەتمەندییەكان���ی  قۆناغ���ی  ه���ەرزەكاری  ئەمانەن" 
نقوم بون لەئەندێش���ەكردنەوەدا،خوێندنەوەی  چیرۆكی  
سێكس���ی ، ڕۆمانی  پۆلیس���ی ، چیرۆكی  توندوتیژی  و 
ت���اوان، زیندەخەون، خۆشەویس���تی  لەیەكەم نیگاوە، 

دەستدانە كاری  مەترسیدار، ئارەزوی  السایكردنەوە'.
"

ب���واری  كۆمەاڵت���ی  و  پس���پۆڕانی  دەرونزان���ی  و 
پەروەردەی���ی ڕێكەوت���ون لەس���ەر بەش���داریپێكردنی  
ه���ەرزەكار ل���ە تاوتوێكردنی  زانس���تیانە و ڕێكخراودا 
بۆچارەس���ەركردنی  كێش���ەكانیان، ئەویش بۆ ئەوەی  
هەرزەكار كێشەكانی  بخاتە ڕوو، تا ئەوپەڕی  دڵنیابوون 

لەخۆو ڕاشكاوانه لەگەڵ گەورەكاندا مامەلە بكات.
لەگرنگترین ئەو ڕێگانەی  بۆ چارەسەركردنی  

كێشەكانی  هەرزەكار بەكاردەهێنێرێن:
١. هاندانی  چاالكی  بۆ هەرزەكارو ڕێكخستنی  گەشت 
و بەشداریپێكردنیان لە چاالكیە مەیدانیەكاندا، هەروەها 
پێویستە ئاڕاس���تە بكرێن لەكاری  دەس���تەجەمعیدا و 
بەشداریكردنیان لە پڕۆژە خزمەتگوزاریە گشتیەكان و 

خولە هاوینییەكاندا.
٢. پێویس���تە دایكان و باوكان ئەوە لەبەرچاوبگرن، 
ك���ە ه���ەرزەكار لەكاتێكی جی���اواز لەكات���ی خۆیاندا 
دەژی، بۆیە ناكرێت ب���اوان حەزیان لەچیكرد، ئەوەش 
بەسەر منداڵەكانیاندا بس���ەپێنن، ئەمەش چ لە ڕووی  
ئایدۆلۆژیەوە بێ���ت یان ئاینیەوە بێت یاخود لە جۆری  
جلوبەرگەوە بێت یان لە خواردن و خواردنەوەوە و چێژ 

وەرگرتن لە هونەر و گۆرانی .
تێركردن و پڕكردنەوەی  پێداویستییەكانی  هەرزەكار 
و پەراوێز نەخس���تنی  ئاڕاس���تەكردنی  بە ش���ێوەیەكی  
ناڕاستەوخۆ و لێبووردەیی و س���نگفراوانی  لەبەرامبەر 
هەندێك لە هەڵوێستی  كۆمەاڵیەتی  نادروستدا. پێویستە 
هەرزەكار لە خێزاندا هەست بەخۆشەویستی  و یەكسانی  
و ئاس���ایش و سەربەخۆیی خۆی  بكات و بەدوربێت لە 
ترسی  لێكترازان و هەڵوەشاندنەوەی  خێزان و شكست 

هێنان لە خوێندن و ملكەچی  پێكردن.
فێركردن���ی  ه���ەرزەكار ب���ە بەرپرس���یارێتی  ل���ەو 
ش���وێنەی  تێیدا دەژی  و پارێزگاریكردن لەو ش���تانەی  
كە لەبەردەس���تیدان و بەكارهێنانیان لە ڕێگەی  ئیشی  
باش و بەرهەمهێنەرو دەركردنی  چەمكی  مەترس���یدار و 
هەڵە لە مێشكیدا و هاوڕێیەتیكردنی  كەسانی  نموونەیی 
وب���اش وفێركردنی  هەن���دێ ڕێگا بۆچارەس���ەركردنی  
قەی���ران و ڕوبەڕوبونەوەی  خەڵكانی تر بەش���ێوەیەكی  
دانایانەو دورلەتوندوتیژی ، پاداشتكردنی  لەكاتی  باش و 
پۆزەتیڤدا و دوركەوتنەوە لەبەكارهێنانی  ئەو زاراوانەی ، 

دەبنە بێزاركردن و توڕەكردنی  هەرزەكار.
ڕێگەدان بە هەرزەكار و فێركردنی  بۆ گوزارشتكردن 
ل���ە بیرۆكە و ب���ارە ویژدانی  و س���ۆزداریەكانی  خۆی ، 
ب���ۆ ئەوەی  چارەس���ەركردنی  كێش���ەكانی  ه���ەرزەكار 
ئاكامێكی  باش بەدەستەوە بدات، پێویستە ئاگاداربین 
لەبەكارنەهێنانی  گوزارش���تی  نێگەتیڤان���ە وەكو: "تۆ 
شكس���ت خواردویت، كەلە ڕەق، سەرسەری ، زماندرێژ، 
تۆقەت تێناگەیت،هەرگیزچاكنابیت، لەكۆڵمان بەرەوەو 

چەن���د گوزارش���تێكی  نابەجێی  دیكە"، ئەم وش���ە و 
دەس���تەواژانە بەتەواوەت���ی  ه���ەرزكار الواز و بێئومێد 
دەكات و توشی  كێش���ە و ماندووبونی  زیاتری  دەكات، 
ب���ەدەر لەوەی  گفتوگۆ و ڕێگە چارەس���ەرەكان ئاكامی  

نابێت.
لێكۆڵین���ەوە زانس���تییەكان جەخت لەس���ەر ئەوە 
دەكەن���ەوه، كه لە ٨0% كێش���ەكانی  هەرزەكار بەهۆی  
ئەوەوەیە، كە ب���اوان دەیانەوێت منداڵەكانیان بارگاوی  
بكەن بەدابونەری���ت و بیروبۆچون���ی  كۆمەڵگەكەیان. 
لێ���رەدا پێویس���ته پ���ەروەردەكاران دیال���ۆگ لەگەڵ 
كەسوكاری  هەرزەكاردا بكەن، چونكە زۆر جار دایك و 
باوك لەحەز و ئارەزوو و پێداویستییە هەنوكەییەكانی  
هەرزەكارەكەی  خ���ۆی تێناگات و چارەسەریش���ی  بۆ 
ناكرێت، ئاڕاس���تە و لێكۆڵین���ەوە هاوچەرخەكان پێ 
لەس���ەر ئەوە دادەگرن هونەری  گوێگرتن لەم قۆناغەدا 
بەشێكە لە كێش���ەكانی  هەرزەكار، هەروەها گرنگیشە 
ڕایەڵەیەك���ی  هاوڕێیانەو زمانێكی  ناس���ك بەكاربهێرێت 

لەگەڵ هەرزەكاردا.
قوتابخانەی  تایبەتی  ب���ۆ لێكۆڵینەوەی  كۆمەاڵیەتی  
ل���ە واڵت���ە یەكگرتوەكان���ی  ئەمری���كا هەس���تاوە بە 
لێكۆڵینەوەیەك لەسەر ٤00 منداڵ لەسەرەتای تەمەنی  
باخچەی  س���اوایانەوە هەتا وەكو تەمەنی  ٢٤ س���اڵی ، 
ئەویش لەسەر بنچینەی  چاوپێكەوتنی  ناوبەناووجیاواز 
ل���ە تەمەنەكان���ی  ٥، 9، ١٥، ١٨، ٢١، س���اڵی  ئ���ەو 
هەرزەكاران���ەی ، كە ل���ە خێزانێكی  پت���ەو و پێكەوە 
بەس���تراودا كە تاكەكان���ی  پێكەوە بڕی���ار دەردەكەن 
و لەدانش���تنە خێزانیەكان���دا خۆشەویس���تی  ئاڵوگۆڕ 
دەكرێ���ت و گرنگ���ی  بەیەكت���ری  دەدەن، ئ���ەم جۆرە 
خێزانانە كەمت���ر دەكەونە ژێر فش���ارەوە بە چاوێكی  
پۆزەتیڤەوە سەیری  ژیان دەكەن، ئەمانە زیاتر توانایان 
هەیە لە چارەس���ەركردن و ڕوبەڕونەوەی  كێش���ەكاندا، 
بەپێچەوانەش���ەوە ئ���ەو خێزانان���ەی  ئ���ەو مەرجانەی  
س���ەرەوەیان تێدا نەبێت زیاتر نیشانەكانی  خەمۆكی  و 

فشاری دەرونیان تێدا بەدەر دەكەوێت.
چۆنیه تی  مامەڵەكردن لەگەڵ هەرزەكاراندا

ه���ەرزەكاری  یەكێكە لە قۆناغ���ە گرنگەكانی  ژیانی  
مرۆڤ، ئەم زاراوەیە وات���ای  ژیانی  نێوان كۆتاییەكانی  
منداڵی  و سەرەتاكانی  پێگەیش���تنە، بۆیە تاك لێرەدا 
هەوڵ���دەدات، بۆ س���ەربەخۆبوون. هەندێك لە زانایان 
ئ���ەم قۆناغە دادەنێن بە لەدایكبوون���ی  ژیانێكی  نوێ، 
ی���ان گەردەلوول، یاخود قۆناغ���ی  قەیرانی  دەروونیی ، 
لەب���ەر ئەوەی  یەكێكە لە قۆناغە ناس���كەكانی  تەمەنی  
مرۆڤ، ك���ە ئەویش م���اوەی  باڵقبونە، ئ���ەم قۆناغە 
بەپێ���ی كارتێكەری  كۆمەاڵیەت���ی  و ژیاری  و جوگرافی  
و كەلت���ووری  و ڕەگ���ەزی  دەگۆڕێت، ب���ۆ نمونە كچان 
زوت���ر دەچنە ئەم قۆناغەوە وەك ل���ە كوڕان هەروەها 
ئەوتاكانەی  لە ناوچە گەرمەكاندان زوتر دەچنە قۆناغی  
هەرزەكاریەوە وەك لە ناوچە س���اردەكان. هەرزەكاریی  
لە كۆمەڵگە مەدەنیەكاندا ش���ێوازی  جۆراو جۆری  هەیە 
ب���ە پێی  ئەو ژینگەی���ەی  كە ه���ەرزەكاری  تێدا دەژی  

لەوانە: 
١- هەرزەكاری  سروشتی  و خۆگونجێنەرو بێ كێشەو 

گرفت.
٢. ه���ەرزەكاری  كش���اوە، لەكۆمەڵگ���ەو خێ���زان 

و هەڵبژاردن���ی  گۆش���ەگیری  تەنیای���ی و تێڕام���ان لە 
كێشەكانی  خۆی.

٣.هەرزەكاری  ش���ەڕانگێزو یاخی  ب���و بەرامبەر بە 
خودو، تاكەكانی  خێزان و قوتابخانە.

٤. هەرزەكاری  الدەر، كە ئەمەش لە چەند ڕەفتارێكی  
الدەرانەدا خۆیان نیش���ان دەدەن وەك���و بەكارهێنانی  
مادە بێهۆشكەرەكان، دزیكردن، پوكانەوەو كاڵبونەوەی  

ئاكار.
ڕوخسارو تایبەتمەندیەكانی  گەشەی  هەرزەكاریی  

بە شێوەیەكی  گشتی
١. گەشەكردنی  جەستەیی- فیسیۆلۆژی - جوڵەیی : 
قۆناغ���ی  هەرزەكاری���ی  جیادەكرێتەوە ب���ە كۆمەڵێك 
گۆڕانكاری  جەس���تەیی خێرا، بەتایبەت لە سێ ساڵی  
یەكەمیدا بەهۆی  زۆری  ڕژێنی  هۆڕمۆنی  گەشەكردنەوە، 
گەش���ەی  جەس���تەیی  ڕوخس���ارەكانی   لەگرنگتری���ن 
درێژبونێك���ی  بەرچ���اوە ل���ە ب���ااڵدا، زیادبونی  كێش، 
ئەمەش لەدەرئەنجامی  گەش���ەیە لە خانەكانی  ئێسكو 
و ماس���ولكەكانی  دا، زۆربونی  چ���ەوری  بەتایبەت الی  
كچ���ان، هەروەها گەش���ەكردنی  پەیك���ەری  مرۆڤ. بە 
ش���ێوەیەكی  گش���تی ، لە ڕوخس���ارەكانی  گەشەكردنی  
فیس���یۆلۆژی  بریتین لە گەش���ەكردنی  ق���ەوارەی  دڵ، 
گەش���ەكردنی  گەدەو گەورەبون���ی ، كەئەمەش بەڵگەیە 
بۆ ئەوەی  ه���ەرزەكار توانای  وەرگرتنی  خواردنی  هەیە 
بەش���ێوەیەكی  زیاتر، بەهۆی  ئەو گەشەكردنە خێرایەی 

كە ڕودەدات، وزەی  زیادی  لێدەبات. 
گەش���ەكردنی  جەستەیی- فیس���یۆلۆجی ، جێماوی  
دەرونیی،  لەس���ەر ه���ەرزەكار بەجێدەهێڵێ���ت، بۆیە 
پێویس���تە لەس���ەر پەروەردەكاران و دایكان و باوكان 
ئەمان���ە لەبەرچ���او بگ���رن، گۆڕانكاریە جەس���تەییە 
سێكس���یەكان ڕۆڵێكی  بەرچاویان هەیە لە تێگەشتنی  
هەرزەكاریدا، بۆ نمونە كچ���ان وەاڵمدانەوەیان بۆ ئەم 
گۆڕانكارییە جەستەییانە دوالیەنەیە، لەالیەكەوە شانازی  
بە كچێتی  خۆیەوە دەكات و لەالیەكیشەوە شەرمەزارە 
لە دەرئەنجامی  ئەو گۆڕانكاریانە و هەست بە دڵەڕاوكێ 
و ماندوبون دەكات، بە تایبەت لەكاتی  سوڕی  مانگانەدا، 
بەاڵم لە ڕووی  گەشەكردنی  جوڵەییەوە هەرزەكار سست 
و بێتاقەت و ماندو بەدەردەكەوێت، زۆر جار جوڵەكانی  
هەرزەكار هاڕمۆنیەت و گونجان و وردیی  پێوە دیارنیە 
وەكو، خۆپێداكێش���ان و بەركەوتنی  كەلوپەلی  ناوماڵ، 
یاخود كەوتنە خوارەوەی  شتومەك لە دەستی ، هەموو 

ئەمانە دەگەڕێنەوە بۆ نەبونی  هاوسەنگی . 
٢. گەشەكردنی  ژیری : گەشەكردنی  زیرەكی  گشتی  
و زیادبون���ی  توانا لە پڕۆسێس���ە ژیریە بااڵكاندا، وەكو 
بیركردنەوە، وەبیرهێنانەوە، بەندن لەس���ەر تێگەیشتن 
و هەڵێنج���ان، و فێربون���و خەیاڵكردن���ەوە، هەرزەكار 
ل���ەم قۆناغەدا توانس���تە ژیریەكانی  وەك���و ماتماتیك 
زیاد دەكات، توان���ای مامەڵكردنی  هەیە لەگەڵ ژمارەو 
زمانەوان���ی  و وردی  ل���ە گوزارش���ت ك���ردن، و توانی  
میكانیك���ی  و هونەری  و داهێنان���ی  ال بەدەردەكەوێت، 

وەكو چاالكی  بەرهەمێكی  عەقڵی. 

تایبه تمه ندییه كانی 
قۆناغی 
هه رزه كاری


