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لە ڕێکەوتی ش����انزەی نیس����ان و لە کاردانەوەی 
تاوانی کوش����تنی ئافرەتێکی گەنج کە دایکی س����ێ 
منداڵە، بەڕێز مەس����رور بارزانی، سەرۆکی حکومەتی 
هەرێمی کوردستان، لە پەیامێکدا نیگەرانی خۆی لە 
ئاست ئەو تاوانە دەربڕی و ڕایگەیاند" هیچ شەرەفێک 
لە کوش����تنی ژندا نییە". پەیامێکی ڕوون و ڕاش����کاو 
بە ئاڕاس����تەی گۆڕانی بنەڕەتی لە چەمکی شەرەف 
لەو وێنا نەریتی و خێڵەکی و پیاوس����االرییەوە بەرەو 
ڕوانینێک����ی مرۆڤایەت����ی ناجێن����دەری وەک یەک بۆ 
ه����ەردوو توخمی مرۆڤ. پەیامێک وەک س����ەربارێک 
بۆ پش����تیوانییە بەردەوامەکانی دەس����ەاڵتی سیاسی 
هەرێمی کوردستان لە پرسی ئافرەت و ڕەتکردنەوەی 
ئ����ەو کولت����ورە نامۆ و دژە مرۆڤانە کە بە پاس����اوی 
شەرەف ڕەوایەتی بە کوشتنی ئافرەت دەدا. کوشتن 
بە پاساوی شەرەف دیاردەیەک نییە تایبەت بێت بە 
کۆمەڵگە و نەریتێک����ی دیاریکراو، بەڵکو لە چەندین 
کۆمەڵگ����ەی جیاجیادا ئەم تاوان����ە ئەنجام دەدرێت. 
بەش����ێوەیەکی گشتی کوشتن بە پاساوی گەڕانەوەی 
شەرەف، برتییە لە: “کوشتنی ئافرەت لەالیەن باوک 
یان برا لەسەر ئەنجامدانی یان گومان لە ئەنجامدانی 
کاری سێکس����ی پێش ش����ووکردن یان لە دەرەوەی 

خانەی هاوسەرگیریدا". 
پاڵن����ەر و هۆکارەکان����ی کوش����تنی ئاف����رەت لە 
کۆمەڵگەی کوردس����تانی کولت����وری و کۆمەاڵیەتیە، 
کوشتنی ئافرەت لەالیەن پیاوانی هەرە نزیکی خێزان 
و بنەماڵە تاوانێک����ە لەوپەڕی دڕندەیی و قێزەونیدا، 
ل����ەم جۆرە تاوانەدا، تاوانبار و تاوانلێکراو کەس����انی 
هەرەنزیک����ی یەکدین لەڕووی پەیوەن����دی خێزانی و 
بایەلۆج����ی، ئەوەی تاوانەک����ە ئەنجام دەدات؛ باوک، 
هاوژین، برا و ئەوەش کە کۆتایی بە ژیانی ئەهێنرێ، 
هاوژین، خوش����ک و تەنانەت دایکیش����ە. ئەم تاوانە 
جی����ا لەوەیێ ه����اودژە لەگ����ەڵ بەه����ا مرۆڤایەتی و 
پەیامە ئاس����مانییەکان. کاریگەری یەکجار نەرێنێش 
بەجێئەهێڵ����ێ چی لەس����ەر ناوبانگی کۆمەڵگە و ئەو 
کولت����ورەی ڕەوایەتی بەو تاوان����ە دەدات، هەروەها 
لەس����ەر دەرون و کەس����ایەتی کەس����انی پەیوەندار 
ب����ە تایبەت من����داڵ و ئافرەتانی ئ����ەو خێزانە و بۆ 

دوورمەوداش کاریگەرییەکە دەمێنێت. 
کوشتنی ئافرەت لە کۆمەڵگەی ئێمەدا پەیوەندی 
بە ڕوانین����ی کۆمەڵگە بە تایب����ەت ڕوانینی پیاو بۆ 
هەڵس����وکەوت و ڕەفتاری ئاف����رەت هەیە، ئەوەش لە 
ڕوانگەی ئەو پێوەرە کۆمەاڵیەتییانەی بەپێی ڕێسا و 
نەریتەکانی خێڵ و لەژێر پێناسەی ئەخالق بۆ ئافرەت 
بە پەس����ەند دەزانرێن. ئەخالق لەسەر بنەمای داب و 
نەریت����ەکان پێناس دەکرێ کە عەقڵی پیاوس����االری 
خێڵەک����ی داهێنەریەتی و س����نورێک کە ل����ە نێویدا 
ڕەفتاری قەدەخەکراو هەیە بۆ هەڵسوکەوتی ئافرەت 
دادەنێ����ت، ه����ەر الدان و دەرچوونێک لێیان س����زای 
بەدوادادێت کە هەندێک جار دەگاتە لێس����ەندنەوەی 
ژیان. بەدەرچوونی ئافرەت لەو پێوەرانە ش����ەرەفی 
پیاو و بنەماڵە و خێڵ دەڕوش����ێت یان دەڕوات و بە 

کوشتنی ئافرەتەکە شەرەف دەگەڕێتەوە، بەاڵم ئەو 
پێودانگە پیاو ناگرێت����ەوە و بە دەگمەن نەبێت پیاو 
سزای کۆمەاڵیەتی لەسەر ڕەفتار و هەڵسوکەوتەکانی 
وەرناگرێت، ئەمەش هەژمونی بااڵی پیاو دەردەخات 
لە هاوکێشە کۆمەاڵیەتییەکان. هاوکات جیاکارییەکی 
زەق����ی جێندەرییە لە ڕوانین و چاوەڕوانی لە ڕەفتارە 

کۆمەاڵیەتییەکانی هەردوو ڕەگەز. 
 پەیوەست بە پاشخان و هۆکارەکانی ئەنجامدانی 
ئەم ج����ۆرە تاوانە تیش����ک دەخەمە س����ەر چەمکی 
ئافرەتبوون لە ڕوانگەی هزری کۆمەاڵیەتی کۆمەڵگەی 
کوردس����تانی و بەس����تراوەیی بە چەمکی شەرەف و 
ڕوانین بۆ ش����ەرەف و پەیوەس����تبوونی بە ئافرەت و 
هەڵس����وکەوتی ئافرەت. دیارە کە لە کۆمەڵگەیەکی 

لە ش����ێوەی کۆمەڵگەی ئێمە سەرەڕای پێشکەوتنی 
بەرچاو، بەاڵم تا ئێس����تاش لە ڕوانگەی نەریتەکانی 
خێڵ����ەوە لە ئاف����رەت دەڕوانرێ و لەو ڕوانگەش����ەوە 

لێکدانەوە بۆ چەمکی شەرەف دەکرێ. 
نزمڕوانین ل����ە ئافرەت و نایەکس����انی لە پێگە و 
پلەی مرۆڤایەتیدا لەگەڵ پیاو دیاردەیەکی جیهانییە 
و ڕەگی قوڵ����ی مێژوویی هەیە. ئاف����رەت بەدرێژایی 
مێژووی دوای قۆناخی کۆمەڵگەی دایکس����االر لەگەڵ 
هاتنی موڵکایەتی تایبەت و پیاوس����االری، لە پێگەی 
هاومرۆڤ����ی لەچاو پی����اودا هێنرایە خ����وارەوە و لە 
چواردیواری ماڵ بەندکرا و وەک کااڵ و س����امانی پیاو 
وێنا دەکرا، جیاوازی ڕەگەزی و باری فیزیکی کرا بە 
بنەمایەک بۆ پلەدوویی ئافرەت و وا وێنا دەکرا کە بە 
سروش����ت ئافرەت لە ڕیزی پیاو دانانرێ، بەوپێیەش 
پیاو بوو بە بااڵدەست و سەنتەر و ئافرەتیش پاشکۆ 
و س����امانی پیاو. ئایین، بیر و ڕوانگەی فەلس����ەفەی 
کالسیک و شارستانیەتەکان پشتیوانی ئەو ڕوانگەیان 
کردووە و بەو شێوەیەش هەستی ڕەگەزی بااڵدەست 
و مرۆڤی ڕەس����ەن و مەزنکردن����ی زایەندی لە هزری 
پیاودا چەسپێنراوە، ئەمەش وایکرد پیاو ئافرەت وەک 
س����امانی خۆی ببینێ و کۆمەڵگەش لە چوارچیوەی 
پێوەرە کۆمەاڵیەتی و داب و نەریتەکان ئافرەت دیل 

و دەستەمۆی هزری پیاوساالری بکا. 
ئافرەت ل����ە چاوەڕوان����ی هزری پیاوس����االری لە 
کۆمەڵگەی کوردیدا بوونێکی فیزیکیی و س����ۆزدارییە 

و جەستەش����ی جیا ل����ەوەی بە پێ����وەری جوانی و 
ناجوانی هەڵسەنگاندنی بۆ دەکرێ هەڵگری شەرەف 
و ئاب����ڕووی پی����او و بنەماڵ����ە و خێڵیش����ە. ژنبوون 
بەس����تراوە بە دۆخێکی بایەلۆجی و الیەنی فیزیکی، 
ژنبوون لە کۆمەڵگ����ەی ئیمەدا بە مێ، یەک دەوترێ 
کە دەچێتە پرۆس����ەی هاوسەرگیری و بەردەوامە لەو 
پرۆسەیەدا، لەگەڵ هەر گۆڕانێکیش لەو پەیوەندییەی 
لەگەڵ پیاودا ناس����ناوەکە دەگۆڕێت، پێش پرۆسەی 
هاوس����ەرگیری کچ����ە و ک����ە هاوس����ەرگیری دەکات 
دەبێت����ە ژن و کە جیا دەبێتەوە بێ����وەژن، ئەمەش 
بە پێچەوانەی پیاو کە لەه����ەر بارێکی کۆمەاڵیەتیدا 
بێ ه����ەر گونجاوە پێیبوترێ پی����او. هاوکات گۆڕانی 
ناسنامەی ئافرەتە بەوەی پیاو لە ژیانیدا هەیە یاخود 

نا و لەوەشدا تەنها جەستە و غەریزە پێوەرە. 
م����رۆڤ،  دەڵێ:"ش����ەرەفی  س����ەعداوی  ن����ەوال 
پیاو بێت یان ئافرەت، لە ڕاس����تییدایە، ڕاس����تی لە 
بیركردن����ەوە و هەس����تكردن و ك����ردەوە، مرۆڤی بە 
ش����ەرەف ژیانێكی دوالیزم ناژی، یەكیان بە ئاشكرا 
و ئ����ەوەی تر نهێنی". هەروەها ش����ەرەف "ئاکار یان 
تایبەتمەندییەکە کە ئاس����تی مرۆڤی لەڕووی کردار و 
هەڵسوکەت لە کۆمەلگەدا پێ هەڵدەسەنگێنرێت". بە 
شێوەیەکی گش����تی شەرەف کۆمەڵێک بەهای مرۆیی 
و مۆڕاڵییە وەک ڕاستگۆیی، دەسپاکی، چاکەخوازی 
و تایبەتمەندی دیکە کە لە کەس����ێکدا کۆدەبێتەوە و 
وەک کەس����ێکی ڕێزدار و چاکەخواز دەریدەخا، ئەمە 
لە ڕوانگ����ەی مرۆڤایەتییەوە، بەاڵم لە ڕوانگەی خێڵ 
و ڕێس����ا و نەریتەکانی خێڵ شەرەف بەستراوەتەوە 
بە جەس����تە و هەڵس����وکەوتی ئافرەت و ئەوەش کە 
پارێزگاری لەو ش����ەرەفە دەکا و بەرپرسە لێی پیاوە 
نەک خودی ئافرەت. بەوش����ێوەیە، شەرەف لە مانا 
مرۆڤایەت����ی و مۆڕاڵییەکە داماڵراوە و بەس����تراوە بە 
جەس����تەی ئافرەتەوە، بینینی ئاف����رەت تەنها وەک 
جەس����تە داماڵین����ی ئافرەتە ل����ە پێودانگە ڕۆحی و 

مرۆڤایەتییەکان.
هەرێم����ی کوردس����تان چەندین س����اڵ لەمەوپێش 
یاسای سزادانی عێراقی ژمارە )111ی ساڵی 1969( 
کە بیانووی یاس����ایی ب����ە پیاو دەدا بۆ س����زادان و 
کوشتنی ئافرەتە نزیکەکانی، بە یاسای ژمارە )14ی 

س����اڵی 2002( گۆڕی بەم شێوەیە: " سزای تاوان بە 
پاڵنەری ش����ەرەف لەڕووی یاساییەوە کەم ناکرێتەوە 
و ماددەکانی 12٨و 1٣0و 1٣1 لە یاس����ای س����زادانی 
عێراقی ژمارە111 ی س����اڵی 1969 لەمەودوا کاریان 
پێ ناکرێت" بەو شێوەیەش هیچ بیانوویەکی یاسایی 
نەهێش����تەوە کەس����زای تاوانکاری پێ سوک بکرێت، 
بەدڵنیاییەوە ئەوەش هەنگاوێکی دروست و پێویست 
بوو بە ئاڕاستەی دادپەروەری و یەکسانی جێندەری. 
س����ەرەڕای ئەمەش هەرێمی کوردس����تان یاس����ای 
بەرەنگاربوون����ەوەی توندوتی����ژی دژی ئافرەتی وەک 
پش����تیوانییەک بۆ ئافرەت و ڕەتکردنەوەی یاس����ایی 
بۆ ه����ەر توندوتیژییەک بەرامب����ەری دەرکرد، بەاڵم 
سەرەڕای ئەم هەنگاوە یاساییانە تاوانەکانی کوشتنی 
ئافرەت بە پاساوی گەڕانەوەی شەرەف و توندوتیژی 
بەرامبەر ئافرەت بەردەوامی هەیە، بەش����ێوەیەک کە 
بەپێی ئامارەکانی بەڕێوبەرایەتیی بەرەنگاربوونەوەی 
توندوتی����ژی بەرامبەر ئافرەت وەک ل����ە کەناڵەکانی 
ڕاگەیان����دن باڵوکرای����ەوە )490( ئاف����رەت لە ماوەی 
نێوان)2010-2020( کوژراون. ئەمەش دەمانگەیەنێت 
بەو بڕوایەی کە چاکس����ازی یاسایی تەنها ڕێگە نییە 
ب����ۆ بنبڕکردنی ئەم تاوان����ە و کۆمەڵگەش ئامادەیی 
ت����ەواوی نیی����ە ب����ۆ جێبەجێکردنی ئەم یاس����ایە، 
ئەمەش لەبەرئەوەی ئەم تاوانە پاش����خانی بونیادی و 
کولتوری، ئاین����ی و پەروەردەیی هەیە و لەوە قوڵتر 
و ڕەگداکوتاوترە کە تەنها بە یاسا چارەسەربکرێت.

س����زای یاس����ایی قورس بێ هیچ چاوپۆش����ییەک 
ب����ۆ بکوژان����ی ئاف����رەت ب����ە پاس����اوی گەڕانەوەی 
ئاب����ڕوو و ش����ەرەف فاکت����ەری یەکەم و س����ەرەکی 
بنبڕکردنی ئەم تاوانەی����ە، تەنانەت لەڕووی دەرونی 
و کۆمەاڵیەتیی����ەوە ئەوەی هەندێک ج����ار دەگوترێ 
تاوانباری����ش قوربانیی����ە و لەژێ����ر فش����اری نەریتە 
کۆمەاڵیەتییەکان ئ����ەو تاوانەی ئەنجامداوە، موبەریر 
نییە و پێویس����تە تاوانبار س����ەرباری سزای یاسایی، 
لەالی����ەن کۆمەڵگەوە س����زای کۆمەاڵیەت����ی بدرێت. 
پێداچوونەوە بە ڕێکارە یاساییەکان بکرێت، ئەمەش 
بەلەبەرچاوگرتن����ی زەمین����ەی ئەنجامدانی تاوانەکان 
لەشێوەی پڕکردنەوەی بەڵێننامە و ڕادەستکردنەوەی 
قوربانییەکانی توندوتیژی بە کەس����وکار، پشتیوانی 
زیاتری ش����ێڵتەرەکان، قەدەخەکردنی چەکهەڵگرتن. 
لەهەمان����کات چەندی����ن ڕێگ����ەی دیک����ە بگیرێتەبەر 
بۆ ڕێگەگرتن ل����ەو تاوانە لەڕێگ����ەی پەروەردەیی و 
کولتوری و ڕۆش����نبیری، کارک����ردن بۆ گۆڕانکاری لە 
تێڕوانین بۆ چەمکەکانی پیاوێتی و ژنێتی، شەرەف، 
ئەخ����الق. لەڕێگ����ەی ڕاگەیاندن و ناوەن����دە ئاینی و 
کولت����وری و ڕۆش����نبیرییەکان، لەڕێگ����ەی گۆڕینی 
یاسا خێڵەکی و نەنووس����راو، بەاڵم کارپێکراوەکان، 
لەڕێگەی بەدامەزراوەییکردنی کۆمەڵگە و نەهێشتنی 
کاریگەرییەکان����ی عەقڵ����ی خێڵەکی ڕەگەزس����االری، 
لەڕێگەی باوکردنی کولتوری یەکسانی و پایەدارکردنی 
مافەکان����ی م����رۆڤ ب����ێ لەبەرچاوگرتن����ی جیاوازی 

جێندەری.

کوشتنی ئافرەت بە پاساوی شەرەف، هۆکار و چارەسەر

  نەوال سەعداوی دەڵێ:"شەرەفی مرۆڤ، پیاو بێت یان 
ئافرەت، لە ڕاستییدایە، ڕاستی لە بیركردنەوە و هەستكردن 
و كردەوە، مرۆڤی بە شەرەف ژیانێكی دوالیزم ناژی، یەكیان 
بە ئاشكرا و ئەوەی تر نهێنی". هەروەها شەرەف "ئاکار یان 

تایبەتمەندییەکە کە ئاستی مرۆڤی لەڕووی کردار و هەڵسوکەت لە 
کۆمەلگەدا پێ هەڵدەسەنگێنرێت"



ژمارە )3458(   2021/5/3 ئافرەتان8

ئارین عه بدولخالق

لەگ���ەڵ زیادبوونی توندوتێژی دژ ب���ه  خێزان، ولە 
نێ���و خێزانیش دژ به  ئافرەت���ان ئەنجام ئەدرێت لە 
کۆمەڵگ���ه ی ئێمەدا بە داخ���ەوە هەندێكجار ئافرەت 
دەبێت���ه  قوربان���ی و ب���ە هۆکاری جی���اواز گیانلە 
دەس���تدەدات وحاڵەتەکانی���ش لە پەره س���ەندنە لە 
عێ���راق وکوردس���تان وش���اری کەرکوکیش بێبەش 
نی���ە ل���ە زیادبوونی ئام���اری توندوتێ���ژی ولەگەڵ 
نەبوون���ی یاخ���ود کەمبوون���ی رێکخراوەکانی مافی 
م���رۆڤ وئافرەتان و رێگە پێنەدانیان لە الیەن هێزە 
ئەمنیەکانی کەرکوک ودەس���ەاڵتی عەس���کرتاریتی 
ش���ارەکە هەندێكجار حاڵەت���ەکان توندوتێژی دژ به  

خێزان وئافرەت دەشارێتەوە .

جوان حەس���ەن ئەندامی پێش���ووی ئەنجومەنی 
پارێ���زگای کەرک���وک وس���ەرۆکی لێژن���ەی منااڵن 
وئافرەتان لە ئەجومەنی کەرکوک هۆکاری زیادبوونی 
توندوتێ���ژی خێزانی لەعێراق بەتایبەتی لەکەرکووک 
گەراندەوە بۆ بارودۆخی سیاسی وئەمنی وئابوری کە 
ل���ە عێراق هەیە، زۆربوونی چەک لەماڵەکان والوازی 
هێزە ئەمنیەکان وبوونی کۆمەڵێک کەناڵی خراپ کە 
وایکردوە هەست و وسۆزی خەڵک بهەژینێت، ئەمە 
به دەر لەبوونی مۆبایلی بێ سانسۆر و ژمارەیەک زۆر 
دەرچووی زانکۆ وپه یمان���گاکان وبێکاری وایکردوە 

تاوان زۆر بێ. 
 جوان حەس���ەن هۆکاری دیکەشی بۆ زیادبوونی 
تاوانی گەڕاندەوە بۆ دەرچونی تاوانباران لە زیندان 
بەبێ سزادان ئەمە وایکردووە توندوتیژەکان زیاتربێت 
. دواین خاڵ���ی زیادبوونی توندوتی���ژی گەراندەوە 
بۆخراپی بارودۆخی ئاب���وری خەڵک کە کاردانەوی 
ئەوی لەس���ەر مامەڵەک���ردن لەگەڵ م���اڵ ومنداڵە 
ئەمە وایک���ردووە کۆمەڵێك هۆکار بن. کەس���انێک 
توش���ی توندوتیژی بن لە ناو خێزان���دا ویەکێک لە 
وانەیش���ی زیاتر کاریگ���ەری هەی���ە پیاوانە کە لە 
دەرەوە س���ەیر ئەکەی توشی کێشە وگرفت دەبێت 
و دێت لە ماڵەوە بەس���ەر ئەو کەس���انی لە خۆیان 
الوازت���رە بە تایبەت ژنەکەی ئەو بەس���تە دەروونی 
بەسەر ئەو بەتاڵ دەکات کە ئەمە دەبێت هۆکاری بۆ 
کوشتن، وهەندێ لەو کێشانەی کە روو ئەدات دواتر 
بەالیەنی عەشایەری چارەسەر کێشەکان دەکرێت کە 

شوێنه واری سەرەکی کێشەکە هەر دەمێنێت.
دەرب���اری هۆکاری حاڵەت���ەکان ب���ۆ کوش���تن 
یاخ���ود خۆکوش���تن وبێدەنگی الیەن���ە ئەمنیه کان 
وش���اردنەوەی زانیاریەکان وپێنەدانی بە راگەیاندن 
یاخ���ود رێکخراوەکانی تایبەت ب���ە ئافرەتان، جوان 

حەسەن س���ەرۆکی لێژنەی مافی مندااڵن وئافرەتان 
لە ئەنجومەنی پارێزگای کەرکوک وتی:

� حاڵەتەکان کە دەگاتە کوش���تن س���ەیر ئەکەی 
ئەو کەس���ە پەناگەیەکی نیە ب���ۆ په نای بۆ ببات لە 
کەرکوک کاتی تۆش���ی کێش���ە ئەبی الیەکی لێ نیە 
په نای ب���ۆ بەرێت، بۆ نمونە لە کەرکوک ش���ەڵته ر 
جێگه یەک���ی ئارام نیە ئافرەت ب���ۆی بروات وبتوانێ 
خ���ۆی بەپارێزێت لەبەرئ���ەوەی بەداخەوە لە عێراق 
تاکو ئێس���تاکە ش���ەڵته ر نیە بۆ ئەو کەس���انە کە 
توشی توندوتیژی خێزان دەبن. لە ساڵی2012 تاکو 
ئێستا ئەو یاس���اییەی کە پێی دەوترێت پاراستنی 
خێزان لە توندوتیژی لە پەرلەمانی عێراق ماوەتەوە 
دەنگی لەس���ەر نەدراوە ونادرێ���ت چونکە ئەوەش 
دەگەریتەوە ب���ۆ عه قڵیەتێ ک���ە حوکمرانی عێراق 

دەکات عه قڵیەتێکی خیڵه کی عه شایرییه . 
بەش���ێک بابڵێین له رووی دینه وه  توندە و بەهەڵە 
مامەڵە لەگەڵ دین ئەکه ن وایانکردووە رێگه  نەدرێ 
ئەو یاس���اییە دەربچێت لە پەرله م���ان، چونکە ئەو 
یاس���ایە برگەیەکی تێدایە رێگه  دەدات لە شارەکان 
پەناگه  دروس���ت بکرێت، شه ڵته ر بۆ هەرکەسێک لە 
خێزان توش���ی توندوتیژی بوو پەن���ای بۆ بەری و 
جێ���گای هەبێ وئ���ارام بێ کە پەنای ب���ۆ بەرێ لە 
کاتێک کەسێک تووشی کێشە دەبێ پەنا بۆ کوشتن 

نه بات راسته وخۆ دەچێت بۆ ئەوێ.
لەگ���ەڵ ئەوه ی ئەنجومەن���ی پارێزگای کەرکووک 
کارەکان���ی س���ڕکراوە، بەاڵم جوان حەس���ەن وەک 
س���ەرۆکی لیژنەی مافی منااڵن وئافرەتان سەرباری 
دۆخی ناهەم���واری کەرکوک لە کارەکانی بەردەوامە 

وەک ئاماژه ی پێ ده كات و دەڵێت:
 ئێس���تا وەکو لیژنە کار ناکەین بەاڵم وەک خۆم 
تاکو ئێستا هەر کەسێک پەیوەندیم پێوە بکات هەر 
کێش���ه یه ک لەناو خێزان یاخود دامودەزگای هەبێ، 
له رێگه ی په یوه ندی شەخس���ی خ���ۆم ئەتوانم کاری 
لەس���ەر بکەم تاکو ئێس���تاش ئافرەتان پەیوەندیم 
پێوە ئەکەن و باس���ی کێش���ە وگرفتەکانی خۆیان 
دەکەن، ئەوه ی بەمن بکرێت چارەسەرکردنیان وپەنا 
بردن���ی ئەگەر بۆ پۆلیس بێت یاخود پەیوەندیکردن 
بێت ب���ە دادوەرەکانی دادگای کەرکوک لەگەڵ ڕێزم 
کەسانیکی چاک وبەڕێزن یاخود بەرێگای عشایریەوە، 
یاخ���ود ڕێکخراوەكانەوە، وهەندێكجار تەماش���امان 
ئەکرد کێش���ەکان چارەسەر نابێت لەکەرکووک بۆیە 
پەیوەندیمان ئەکرد ب���ە ڕێکخراوەکانی ئافرەتان بۆ 
ئەوه ی تەدخل بکەن وهەندێكجار پەنامان بردوە بۆ 
شارەکانی هەرێمی کوردستان بۆ مەبەستی شەڵته ر، 

ئێمە تاکو ئێس���تا لە ئەنجومەن���ی پاریزگا بوین کە 
کێشەیەک گەورە هەبوایە لە کەرکووک نەمانتوانایە 
چارەس���ەری بکەی���ن یاخ���ود ل���ە جێ���گای باش 
داینێین بۆئه وه  ئەو کەس���ە نەکوژرێ پەیوەندیمان 
بەڕێکخراوکانی هەرێم ئەکرد یاخود کەیس���ەکەمان 
رادەگواستەوە بۆ سنوری هەرێمی کوردستان لەوێ 
دەمانخس���تە ش���ه ڵته ره كانی هەرێمەوە تاکو کێشە 

چارەسەر دەکرا ویەک ال دەبوایەوە.
س���ەبارەت بە ئاماری کوشتنی وتوندوتیژی دژبه  
من���دااڵن وئافرەت���ان لەماوەی ئەم س���اڵدا بەراورد 
لەس���ااڵنی رابردوو لە کەرکوک ودەورووبەری جوان 

حەسەن رایگەیاند:
 بێگومان ئامارەکان بەره و زیاتر ئەروات لەوانەیە 
ئەگەر سەیری ئاماره کان و ژمارەکان بکه یت کە باڵو 
دەکرێتەوە خەڵکی بڵێن لەکەرکووک زۆرە لە باشووری 
عێراق، کەمە نەخێر بەم ش���ێوازە نیە لە شارەکانی 
باشوور وە ناوه راس���تی عێراق زۆرە، بەاڵم لە وەی 
دۆخی ئازادی تەسکترە وئامار نادەن بەڕێکخراوەکان 
وراگەیان���دن وجار وایە هەر پۆلیس وحکومەت خۆی 
هەره ش���ە دەکات ل���ە باڵوکردنەوەی. م���ن یەک لە 
نمونەکان لە پێ���ش 16 ئۆکتۆبەر کاتی ئەنجومەنی 
پارێزگا کارا بوو ئێم���ە رێکخراوەکان هەموو کاتێک 
ئەهاتن ئاماریان وه رئه گرت لەهەردەزگای حکومەت 
بوای���ە، بەاڵم لەدوای 16ئۆکتۆبەر لەکەرکوکیش ئەو 
ئازادیە تەسککرایەوە ئامارەکان زۆر قورسی ئەدرێت 
بەڕێکخ���راوەکان وراگەیاندن، ئەمە ئەوە دەگەیەنێت 
کە حاڵەت���ەکان زۆر ل���ەوە زیاترە ئ���ەوه ی کەپێ 
ئەزانرێت چونکە حوکمەت نایەوێت وا پیشان بدات.
 وه ك یەکێك لە نمونەکان لە کۆنگره یه ک بووین 
لە هەولێر نوێنەرانی شارەکان عێراق هەموو تێدابوو 
ئاماری کەرکووک خۆێندرای���ەوە یەک لە ئەندامانی 
ئەنجومەنی شارەکانی خواروی عێراق وتی کەرکووک 
دۆخی زۆر خراپە وەک ئێم���ە نیە!وتم ئێوە لەئێمە 
خراپترن ئیوە ڕێگا ناده ن راگەیاندن وڕێکخراوەکان 
کاری لەس���ەر بکەن وئامارەکان بزان���ن بۆیە ئێوە 

پەردە پۆشی ئەکەن. 
بەاڵم ئێمە پەردە پۆشی ناکەین باڵوی دەکەینەوە 
لەراگەیاندن و ژمارە وحاڵەتەکان بۆ ئەوه ی چارەسەر 
بکرێت نەک پەردە پ���ۆش بکرێت، وژمارەکە رۆژانە 
بەره و زیاتر دەروات لە کەرکوک لەحاڵەتەوە دەبێتە 
دیاردە بۆیە ئامارەکان بەره و زیاتر ئەروات بەاڵم لە 

واقیعه لە راگەیاند ژمارەکان راستی نیە.
س���ەبارەت بە رۆڵی دادگای کەرکووک لە که یسی 
تاوانبارانی کوش���تنی ئافرەتان وس���زادانیان جوان 

حەس���ەن باس لەوە دەکات کە كیسەکان لەدادگای 
کەرک���ووک س���زا دەدرێن، بەاڵم خۆی کێش���ەکەی 
ئێمە لە حاڵەتی یەکەم لە پۆلیس���دایە، چونکە ئایا 
ئەو ئەفس���ەرە له  لێکۆڵینەوە چی ئەنوسێت وچۆن 
کێش���ەکە ئەنوس���ێتەوە وبە چ ش���ێوازێک دەچێتە 
ب���ەرده م دادگا ئەمە خاڵێکە لەم کێش���ەیە کە ئێمە 
هەمان���ە. لەب���ەر ئەوه ی ل���ە عێ���راق و بەتایبه تی 
لەکەرکووک ئەفسەری لێکۆڵینەوەمان نیە بە تایبەت 
لە که یسی خێزان وتوندوتیژی ئافرەتان ومندااڵن کە 
ئەمە بۆ خۆی کاریگەریەکی زۆری دروس���تکردووە، 
کاتێک کە لێکۆڵینەوە لەس���ەر تاوانبارەکەیە یاخود 
لەگەڵ) ئافرەت(کە رووبه رووی توندوتیژی ئەبێته وه  
هۆکارەک���ەی بۆ باس ئەکات ل���ەو کاتەدا دەکەوێتە 
س���ەر عه قڵیەتی ئەو ئەفس���ەری ئ���ەو بنکەی کە 
ئەنوس���ێتەوە، چونکە په یوه ندی کۆمەاڵیەتی وتاکە 
کەس���یش رۆڵ دەبێنێت لە کیسەکان ونووسینەوەی 
بنک���ەی پۆلیس بۆ ب���ەردەم دادگا، بۆیە هەندێجار 
کێش���ەکان مافی خۆی وه رناگرێت بۆ نمونە کەیس 
هەبوو لەکەرکووک خۆکوشتن نەبووە بەڵکو کوشتن 
بوو، بەاڵم لە دادگای کەرکوک کراوتە خۆکوشتن بۆ 
ئەوه ی کەس تێدا سزا نەدرێت .ئەمەش گه راوه تەوە 
بۆ په یوه ندی شەخسی بەاڵم هەندێجاریش کەیسەکە 
حکومی لەسەر ئەدرێت، بەاڵم ئێمە لەعێراق حوکمی 
لە س���ێدارەمان هەیە هەندیج���ار توندوتیژی کراوە 
وحکومی لە س���ێدارەدانی ب���ۆ دەرچووه  وجێبەجێ 
نەکردنی س���زاکە وایکردووە کە کەس���انێکی زۆر لە 
تاوان سڵ نەکەنەوە بۆیە رۆژانە دەبینین تاوانەکان 

زیاترە وحاڵەتەکان زۆرتر بەرو هڵکشان دەڕوات.

       

جوان حەسەن:
 لە کەرکوک پەناگه یەک بۆ 

ئافرەتان نیه  كه  لە خۆکوشتن 
وکوشتن بیانپارێزێت

 ئێمە لەعێراق حوکمی لە سێدارەمان هەیە هەندیجار 
توندوتیژی کراوە وحکومی لە سێدارەدانی بۆ دەرچووه  

وجێبەجێ نەکردنی سزاکە وایکردووە کە کەسانێکی زۆر لە 
تاوان سڵ نەکەنەوە بۆیە رۆژانە دەبینین تاوانەکان زیاترە 

وحاڵەتەکان زۆرتر بەرو هڵکشان دەڕوات

جوان حەسەن
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 ناسک سەعید* 
تەمەن����ی رۆژنامەگەریی كوردی بە بەراورد ب����ە تەمەن و مێژووی 
رۆژنامەگەریی واڵتانی دەوروبەری مێژوویەكی كورتی هەیە. کاتێک 
كە ساڵی 1٨9٨ یەكەم رۆژنامەی كوردی دەرچووە توانیویەتی لەو 
فەزایەی س����ەردەمی خۆیدا کاریگەری لەسەر الیەنە جیاوازەکانی 
ژیان����ی کۆمەڵگەی کوردی بەجێبهێڵێت. ئ����ەم مێژووە بە بەراورد 
ب����ە مێژووی نەتەوەکانی دیکە جیاوازی زۆر دەبیندرێت، بۆ نموونە 
تەماش����ا بکەی����ن کە یەك����ەم رۆژنامەی عەرەب����ی 1799 بە ناوی 
›الحوادپ الیومیە‹ دەرچووە، یەكەم رۆژنامەی توركییش لە ساڵی 
1٨٣1 ب����ە ناوی ›تقویم الوقائع‹ دەرچووە، س����اڵی 1٨20 یەكەم 
رۆژنامەی فارس����ی بە ناوی ›مریت االح����وال‹ دەرچووە. هاوکات 
کە رۆژنامەگەریی کوردی کە لەدوای ئەوانەوە دەس����تی پێکردووە 
ب����ەاڵم الی ئەوانیش ڕۆڵی ئافرەتی نوس����ەر و رۆژنامەنوس کەمتر 
دەبیندرێت ئەمەش بۆ تێگەیشتنی کۆمەڵگە دەگەرێتەوە بەتایبەت 
لەم ناوچەیەدا کە لەهەندێک رەهەندەوە لێکچون هەیە لەنێوانیاندا. 
بەش����ێوەیەکی گشتی بەشداری نوسەر و هەبوونی قەڵەمی ئافرەت 
بۆ سەدەی 19 دەگەرێتەوە، یەک لەوانە مەستورەی ئەردەاڵنی کە 
لەنێوان س����ااڵنی 1٨0٥ بۆ 1٨4٨ ژیاوە بەیەکەم ژنە مێژوونووس 
دادەنرێ����ت کە کتێب����ی مێ����ژووی ئەردەاڵنی نوس����یووە، لەبواری 
رۆژنامەگەریش����دا نووس����ەرەکانی رۆژنامەی ژی����ن و ژیان ئافرەت 
نەبوون بەڵکو نووس����ەرەکانی پیاو بوون بەاڵم وەک هاندانێک بۆ 
ئافرەتان پێرەمێرد و نوسەرەکانی دیکە بە ناوی ئافرەتان وژنانەوە 

دەیانووسی.
چیمەن محەمەد، نوسەر و خاوەنی ماستەر لە بواری راگەیاندن، 
لە توێژینەوەیەكیدا سەبارەت بە مێژووی  رۆژنامەوانی  ژنان ئاماژە 
بە یەكەم نوس����ەری ئاف����رەت دەكات ل����ە رۆژنامەوانی كوردی لە 
عێراقدا و گەیش����توەتە ئ����ەو دەرئەنجامەی كە یەكەم وتار لەالیەن 
ئافرەتەوە نوس����رابێت ''گوزی����دە عزیز خانم'' )ک����ە بەڕێوەبەری  
قوتابخانەی كچان بوە لە س����لێمانی  1926 (بوە وتارەكەش����ی  لە 
ژمارە 1٣ ی  رۆژنامەی  ژیان لە 22ی  نیسانی  1926 و لە الپەڕە 1 

دا نوسراوە و لەالپەڕە 2دا تەواوكراوە. 
هەروەها رەوش����ەن بەدرخان كە لە سااڵنی 1909 -1992 ژیاوە، 
دەتوانرێت بە یەكەم رۆژنامەنووس����ی ئافرەتی كورد بناس����رێت لە 
مێژووی رۆژنامەنووسیی كوردیدا كە لە گۆڤاری هاوار، هاوكارێكی 
ج����ەالدەت بەدرخان بووە. هەروەها رەحمە خان، كچی پیرەمێرد، 
دوای مردن����ی باوك����ی خ����اوەن ئیمتی����ازی »رۆژنام����ەی ژین«ی 
وەرگرتووە. ئەمانە وەك سەرەتا و یەكەم كەس بوون و دواتر دوای 
پەنجاكان و شەستەكان ئافرەتی كورد چووەتە قۆناغێكی باشتر و 
هەڵكشانی بەخۆیەوە بینیوە. لەم بارەیەوە روئیا تلووعی دەڵێت: 
»ژنانی كورد تا دەیەی پێش سااڵنی شەستەكان لە كاری نووسین 
و رۆژنامەگەریدا الواز بوون، دواتر لە شەست و حەفتاكاندا ڕوویان 
لە هەڵكشان كردووە«، كە وردە وردە بوونەتە خاوەنی باڵوكراوەی 
تایبەت بە خۆیان؛ »ژنانی ئازاد« كە بە كرمانجی ناوەڕاست و بە 
پیتی ئارامی لە سلێمانی دەرچووە، سەر بە لقی كوردیی ئافرەتانی 
ش����یوعیی عێراقی بووە. گۆڤاری »ژن« لە بەغدا لەالیەن رابیتەی 
ژنانی عێراقیی����ەوە دەرچووە. گۆڤاری »دەنگی ئافرەت« لەالیەن 
یەكێتی ئافرەتانی كوردستان . ئیتر بەردەوام دەرگا كراوەتەوە بۆ 

دەرچوونی چەندین رۆژنامە و گۆڤاری تری ژنان.
رۆڵ و گرنگ����ی ئافرەتانی میدیاکار یاخ����ود هەبوونی رۆژنامەی 
تایبەت بە ئافرەتان توانیویەتی خزمەتێکی بەرچاو بە رۆژنامەگەری 
ک����وردی بکات و لەمەودای پێش����کەوتنی راگەیاندنی کوردیدا دیار 

بێت.
ئەم رۆژنامانەی لەالیەن ئافرەتانی میدیاکار یاخود رێکخراوەکانی 
ئافرەت����ان و ژنان����ەوە دەردەچن ب����ەردەوام توانیویان����ە لەبوارە 
جیاوازەکاندا قس����ەیان هەبێت بەجۆرێک گرنگیان داوە بە بابەتی 
کۆمەاڵیەتی و هۆشیاری و پەروەردە و فێرکردن لەالیەکی دیکەوە 
پرس����ی نیش����تمانی یەکێک بووە لە تەوەرە س����ەرەکییەکانی ناو 

بابەتەکانی رۆژنامەکانیان. 
بۆئ����ەوەی روماڵێکی دروس����ت و باش ئەنج����ام بدرێت دەبێت 
رێکخراوەکان����ی ئافرەت����ان و ژنان خۆیان گرنگ����ی زیاتر بە دەزگا 
میدیایەکانی خۆیان بدەن و بنکۆڵکاری رووداو و پرسە جیاوازەکان 
بک����ەن بۆئەوەی لەبری ئ����ەوان هیچ دەزگایەک ئ����ەو کارە نەکات 

هەتا رووماڵیکی خراپ لەس����ەر پرس و ئەدای ئافرەتان بەئەنجام 
نەگەیەنن. لەهەمان کاتدا بەشداری کارای راگەیاندنەکانیان دەبێتە 
فاکت����ەری زیادبوونی رۆژنامەنوس����ی مێینە لە ن����او راگەیاندندا و 
ئەو بۆش����اییە گەورەی لە یەکسانی جێندەری هەیە دەتوانرێت پر 

بکرێتەوە و ئافرەتانیش ببنە ئەستێرەی میدیای کوردی.
بوون����ی رۆژنامە وباڵوک����راوەی تایبەت بە ئافرەت����ان زۆرگرنگە 
بەدڵنیاییەوە ئەو باڵوکراوانەش بەتایبەت لەدوای راپەرینەوە رۆلی 
گەورەیان هەبوو لەئیبرازکردنی پرس����ی ئافرەت وقسەکردن لەسەر 
بابەتە جێندەرییە هەس����تیارەکان ئەمەش لەبوێری وئازایەتیی ئەو 
ئافرەتانەوە دێت کە چاو نەترس����انە کاریان لەس����ەر ئەو پرسانە 
ک����رد و لە باڵوکراوەکاندا بالویان ک����ردەوە. بێگومان باڵکراوەکانی 
ئافرەتانیش لەو قۆناغەدا لەئاس����تێکی زۆر پێش����کەوتوو نەبوون 
بەهەمان ش����ێوەی باڵوکراوەکانی دیکە ب����وون بەاڵم لەم قۆناغەدا 
دەبێ����ت هەروەک چۆن میدیا س����ەرەکییەکان س����تراتیژی خۆیان 
گ����ۆڕی دەبێت ئەوانیش هەوڵ بدەن پالن و روئیای نوێ بخەنە ناو 
کاری میدیای خۆیانەوە هەتا لەگەڵ پێش����کەوتنی رەوتی کۆمەڵگە 

ئەوانیش پێش بکەون. 
د.نەزەند بەگیخان����ی لەئەنجام����ی توێژینەوەیەکیان کە لەگەڵ 
س����ەنتەری جێندەر وتوندوتیژیی زانکۆی س����لێمانی ئەنجامیانداوە 
ئام����اژە ب����ۆ ئ����ەوە دەکات کە میدی����ا نەیتوانیوە بەش����ێوەیەکی 
بەرپرسانە مامەڵە لەگەل پرسە جێندەرییەکان وبابەتە هەستیارە 
کۆمەاڵیەتیی����ەکان بکات. کەوات����ە نەیتوانیوە ببێت����ە هاوکارێکی 
بێالی����ەن وبەهێزی بزووتن����ەوەی ئافرەتان و ژنان لە ش����کاندنی 
تابوەکان ودروس����تکردنی بی����رورای پۆزەتیڤ دەربارەی پرس����ی 
ئافرەت����ان لەناو رای گش����تیدا. ئەوە جگە ل����ەوەی کە میدیایەکی 
جەماوەریم����ان هەیە کە بۆ بەدەس����تهێنانی جەماوەر وکلیکی زۆر 
والیک و شێیرکردن، زیاتر فۆکەسی خستۆتە سەر جەستەی ئافرەت 
وەکو کااڵ، هەروەها لە جیاتی گرنگیدان بە کار وچاالکی وداهێنانی 
ئافرەتی کورد بەشێوەیەکی مەوزوعی، میدیا زیاتر گرنگی داوە بە 
بارزکردنی الیەنە نێگەتیڤەکانی ئافرەتان و بارزکردنی ''الوازی'' و 
''بێدەس����ەاڵتی'' و دابەشبوونییان، ئەمەش واتە بەرهەمهێنانەوەی 
بەه����ا تەقلیدییەکان، بەرهەمهێنانەوەی بیروباوەڕی باو ونەش����یاو 

دەربارەی ژن لەناو رای گشتیدا.
میدیا دەبوایە هەرلەس����ەرەتاوە ببێت����ە الیەنگیریی بزووتنەوەی 
ئافرەتان چونکە ئەوان پێویس����تییان بە پشتگیریی میدیا هەبووە؛ 
ئەو بزووتنەوەیە مێژوویەکی دوورودرێژی نییە ولە رووی سیاس����ی 
وکۆمەاڵیەتیی����ەوە خاوەنی پش����تگیری و بنەمایەک����ی بەهێز نییە 
و تەح����ەدای بەه����ا ونۆرمە کولتوریی����ەکان دەکات ئەو بەهایانەی 
بایەخیی����ان هەیە لەناو رای گش����تی، واتە تەح����ەددای دیفاکتۆی 
کۆمەاڵیەتی دەکات )بۆ نموونە وەک چەمکی شەرەف وئازادیی ژن 
و پرسی یەکس����انیی جێندەری( ئەوە لە دۆخێکی هەستیاردایە و 
جەماوەری نییە ولەناو خەڵک دژایەتیش دەکرێت. بۆیە پێویستی 
ب����ە هاوکاریی میدیا هەیە بۆئەوەی لەناو رای گش����تی جێی خۆی 
بکات����ەوە وکەمتر بەرەوڕووی تان����ە و تۆمەتباری ببێتەوە وبتوانێ 

گۆڕانکاری کۆمەاڵیەتی بەرپا بکات. 
*ماسته ر له  میدیا و كلتور

رۆڵی ئافرەتانی میدیاکار لە پێشخستنی 
رۆژنامەگەری کوردیدا

شۆخان به كر
خۆش���بەختی هەر خێزانێک نابێت لەس���ەر کەس���ایەتی 
و هەڵس���وکەوتی کەس���انی دیکە بێت، چونکە بەهۆکاری 
س���ەرەکی ناکۆکییەکان دادەنرێت، بۆیە چەند بنەماییەک 
هەیە کاریگەری لەس���ەر ژیانی خۆش���بەختی خێزانەکان 
هەی���ە. ئەمانەی خوارەوە ئ���ەو نهێنیانەن کەدەبنە هۆی 

خۆشبەختی هەموو تاکەکانی خێزانەکان:
*یەکێک لەو بابەتانەی دەبێتە هۆی خۆشبەختی خێزان، 
ئەوەیە هەر تاکێک دەبێت هەس���ت بەبەرپرسیاریەتییەکان 
بکات، هەروەها هەفتانە بەالیەن���ی کەم لەگەڵ ئەندامانی 

خێزانەکەی کۆببێتەوە.
*ئەندامان���ی خێ���زان بەتەنها بەخوێ���ن تێکەاڵو نین، 
بەڵک���و دەبێت خۆشەویس���تی کۆیان بکات���ەوە و گرنگی 
بەکێش���ەکانی یەک���دی ب���دەن و یارمەتی یەک���دی بدەن 

لەهەموو بارودۆخێکدا.
*گرنگی بەبۆنەکان���ی یەکدی بدەن، بۆ نموونە گرنگی 
بەجەژنی لەدایکبوون یان یادی هاوسەرگیری بەڕێکخستنی 

بۆنەی تایبەتی یەکێکە لەبنەما گرنگەکان.
*گوزارش���ت کردن لەهەستەکان و دەرخستنی هەندێک 
وش���ەی خۆشەویس���تی بەڕاس���تەوخۆیی وادەکات هەموو 

دڵتەنگی و ناکۆکییەکان کۆتایی پێ بێت.
*هەموو کەس���ێک ڕەنگە تووش���ی هەڵ���ە بێت و زیان 
بەکەسانی دیکە دەگەیەنێت، بەاڵم لێبوردەیی بەباشترین 
الیەن دادەنرێت بۆ ئەوەی کۆتایی بەناخۆشییەکان بهێنن 

و دووبارە هەڵەکان ڕوونەدەنەوە.
مرۆڤ هه میش���ه  ته قه الی به ده س���تهێنانی ش���ادیەتی، 
هەوڵی هەموو کەسێ تەنها بۆ خۆشبه ختی و سەالمەتیە. 
فەیلەس���وفەکان به دوای وەاڵمی ئەم پرسیارانەدا گەڕاون: 
) بنچینه ی ژیان شادیه  و خه می تێدەکەوێ؟ یاخود ژیان 
هیچ نیه  جگە لە خۆس���ه رقاڵكردنێکی بێ هوودە به شوێن 
ش���ادیەکی کاتی له نێ���و واقیع و س���ەرئەنجامێکی تاڵ و 
تراژیدی؟( بەاڵم لە ڕاس���تیدا ڕوانین لە دیدی ڕەش���بینی 
و پڕهیوای���ی پەیوەندی هەیە بە پێناس���ەی ژیان الی هەر 
تاکێک و هەر کەس���ەش بەپێی بایۆلۆجیا و ئەو ڕوداوانەی 

پیایداتێپەڕیوە پێناسەیەکی جیاوازی بۆ ژیان هەیە.
ب���ەاڵم ئایا ئەوە ڕاس���تە ک���ە خۆمان لە پێش���بینیە 
خراپ���ەکان بدزینەوە و ئەو ڕاس���تیە فەرامۆش بکەین کە 
لەهەر لەحزەیەکدا ئەگەری مەرگ و کۆتایی ژیانمان نزیکە؟
کەوات���ە چۆن مرۆڤ لە توانایدای���ە مەرگ و تراژیدیا و 
کۆتایی���ەکان لەبیرب���کات؟ چۆن دەتوانێ ل���ە نێو جەنگ 
و هەزاران ک���ردەوەی خراپ و جیهانێکی مەترس���یداردا، 
پێبکەن���ێ؟ لەبیربکات ؟ هاوس���ەرگیری ب���کات و وەچە 
بخاتەوە؟ خانو دروست بکات و پالنی درێژخایەن دابنێ؟ 
چۆن دەتوانێ شتێک دروست بکات و ناوی لێبنێ )ژیانی 

شایستە( ؟
ئ���ەوەی ک���ە ڕوون���ە دوو ڕێ���گای لەبەردەس���تایە و 
دەب���ێ یەکێکی���ان هەڵبژێرێ، یان چێژ یان ئاس���وودەیی 
چێژوەرگرتن لە ژی���ان یارمەتیدەرە بۆ لەبیرکردنی هەموو 
ئەگ���ەرە مەترس���یدارەکان ب���ەاڵم ڕێگایان ل���ێ ناگرێت، 
هەروەک دەکرێ چێژ لە شتێکی باش یان خراپ وەربگرین 
هەرچی ڕێگای دووەمە کە کارکردنە بۆ بەدەس���تهێنانی 
ئاس���وودەیی مەرجەکانی کەمێک قورسترە و پێویستی بە 
ڕەچاوکردنی پرانس���یپ و ئاکارە مرۆیی���ە بەرزەکانە واتە 
بۆ بەدەس���تهێنانی ئاس���وودەیی مەرجە سوود لە هەموو 

شتێکی باش وەربگرین.
بەدەس���تهێنانی ئاس���وودەیی بۆ تۆ، پەیوەندی بەوە 
هەیە تا چەندە بۆ دەووروبەرەکەت بەسوودیت، تا چەندە 
باری ژیان ئاسان دەکەیت و تاچەندە داهێنان دەکەیت لە 
بەخش���ین نەک لە وەرگرتن، ئەمەش بە زانست دەکرێت، 
ئەوکات داهێنانەکانت لە خەمی پێویس���تیەکانی خەڵکەوە 
س���ەرچاوە دەگرێ���ت و زانس���تیش بەهای راس���تەقینەی 

وەردەگرێ، ئەمەش بنەمای ئاسوودەییە.

 خۆشبه ختی و ئاسوده یی 
خێزان چۆن به ده ست دێت؟

بۆئەوەی روماڵێکی دروست و باش 
ئەنجام بدرێت دەبێت رێکخراوەکانی 
ئافرەتان و ژنان خۆیان گرنگی زیاتر 
بە دەزگا میدیایەکانی خۆیان بدەن و 
بنکۆڵکاری رووداو و پرسە جیاوازەکان 
بکەن بۆئەوەی لەبری ئەوان هیچ 
دەزگایەک ئەو کارە نەکات هەتا 
رووماڵیکی خراپ لەسەر پرس و ئەدای 
ئافرەتان بەئەنجام نەگەیەنن
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- رۆژی چوارشەممە 2٨ مانگ "جۆ بایدن" سەرۆكی 
ویالیەت���ە یەكگرتووەكان���ی ئەمەریكا ب���ە بۆنەی 
تێپەربوون���ی 100 رۆژ لە س���ەرۆكایەتی گوتارێكی 
پێش���كەش كرد،بەاڵم ئەوەی كاردانەوەی زۆری لە 
میدیاكان���دا بە دوای خۆی���دا هێنا، دەركەوتنی دوو 
ئافرەتی بەهێز" كاماال هاریس" جێگری س���ەرۆكی 
ئەمەریكا و "نانسی بیلوس���ی" سەرۆكی پەرلەمان 
بوو كە لە كاتی پێشكەش���كردنی گوتارەكەی "جۆ 
بایدن" لە گەڵیدا ب���وون كە لە مێژووی ئەمەریكادا 

وێنەی نەبووە 

-"ئەنجوومەن���ی پەرلەمان���ی راوێ���ژی ئەوروپ���ا 
" ك���ە رێكخراوێك���ی نێودەوڵەتیی���ە و داكۆكی لە 
ماف���ی م���رۆڤ و دیموكراس���ی دەكات، خەاڵتی " 
واتسالوهاولی"س���ااڵنەی بەخشی بە "لجین الهزلول" 
ك���ە ئافرەتێكی چاالكوانی ماف���ی مرۆڤە و خەڵكی 
س���عودیە و تازە لە زیندان ئازاد كراوە، ئەو خەاڵتە 
نرخەكەی 60هەزار یۆرۆیە و س���ااڵنە بە هاوكاری و 
هاوبەشی نوسینگەی"واتسالوهاولی" و دامەزراوەی" 
شارت 77" لە پراگ دەبەخشرێتە ئەو چاالكوانانەی 

لە بواری مافی مرۆڤ ئیش دەكەن . 
  

- بە پێی ئامارەكانی رێكخراوی یۆنیسێف كچان 
لە تەواوی جیهاندا رووبەرووی توندوتیژی دەبنەوە، 
٣4 میلیۆن كچ لە خوێندنی س���ەرەتایی بێبەش���ن، 
200 میلیۆن كچ خەتەنە كراون، و سااڵنە ٣ میلیۆن 
كچ لە مەترسی خەتەنەكردن دان، هەروەها سااڵنە 
12 میلیۆن كچی بچوك واتا ژێر تەمەنی 1٨ س���اڵ 
لە ناوچ���ە جیاوازەكان���ی دونیادا ناچ���ار دەكرێن 
هاوسەرگیری بكەن و لە ئێستادا لە هەر ٥ ئافرەت، 
یەكێكیان لە خوار تەمەنی 1٨ ساڵی هاوسەرگیری 
ك���ردووە و زۆرب���ەی ئ���ەو ئافرەتانەی ل���ە الیەن 
هاوس���ەرەكانیانەوە رووبەرووی توندوتیژی دەبنەوە 
ئەو كچان���ەن كە بە تەمەنی بچوك هاوس���ەرگیری 

دەكەن. 
 

 - ئەنجوومەنی پزیش���كانی مندااڵن لە ئەمەریكا 
هوش���داری دەدەات بەو دایكانەی كە شیری خۆیان 
ب���ە مندالەكانیان دەدەن بەوەی كە خۆیان بە دوور 
بگرن لە جوانكاری لە رێگەی بۆتۆكس���ەوە،چونكە 
كاریگەری نەرینی هەیە بۆ سەر شیرەكە و دواتریش 
بۆ مندال دەگوازرێتەوە، هەروەها ئاماژە بەوە دەدات 
كە پێویس���تە ئەو دایكانە بەر لە هەر جوانكارییەك 
راوێژ لەگەڵ پزیش���ك بكەن یان تا ئەو كاتەی شیر 
بە منداڵەكانیان دەدەن جوانكاری ئەنجام نەدەن. 

"د. بان���ی نگ" سەرپرش���تیاری لێكۆڵینەوەكان 
لە بارەی لە بارچوونی منداڵ رای وایە كە كێش���ی 
زۆر ك���م یان قەڵەوی ئافرەت ل���ە كاتی دووگیانیدا 
مەترس���ی لە بارچوونی منداڵ زی���اد دەكات، بۆیە 
ئافرەتان پێویستە بەر لە دووگیانی چاودێری كێشی 
خۆی���ان بكەن و بە راوێژ لەگەڵ پزیش���كی تایبەت 

هاوسەنگی لەكێشیاندا دروست بكەن.  

لە هێلینەوە 

ئا:نەسرین حەسەن

خوێندنه وه  زۆر گرنگ و پێویسته  و بووه  به  
یه كێك له  پێویستییه كانی مرۆڤ، وه ك چۆن 
جه سته مان پێویستی به  خۆراكی هه مه جۆر 
هه یه  بۆ ئه وه ی گه ش����ه بكات، خوێندنه وه ش 

به هه مان شێوه  خۆراكی مێشكی مرۆڤه . 
خوێندنه وه  یه كێكه  له  كۆڵه كه  گرنگه كانی 
رۆشنبیری مندااڵن، ش����اره زایانی په روه رده  
ه����اوڕان له س����ه ر گرنگی چاندن����ی حه ز و 
خۆشه ویس����تی خوێندن����ه وه  ل����ه  قۆناغ����ه  
س����ه ره تاییه كانی منداڵدا، باش����تر وایه  هه ر 
ل����ه  منداڵیی����ه وه  مندااڵن هۆگر و ئاش����نای 
كتێب و گۆڤاره كان����ی مندااڵنیان بكه ین و، 
ببنه  هاوڕێی هه میشه ی كتێب و خوێندنه وه  
ببێت به  خوویه كی به س����وود بۆیان و خۆی 
پێوه بگرن و، ببێته  به ش����ێكی سه ره كی له  

ژیانیان.
ل����ه   ماڵ����ه وه   كتێبخان����ه ی  گرنگ����ی   
رۆش����نبیریكردنی منداڵ����دا رۆڵێكی به رچاو 
ده بینێت له  گه ش����ه كردنی ئاس����تی ژیری و 
زانس����ت و په روه رده ی مناڵ. خوێندنه وه ی 
كتێ����ب و گۆڤاره كانی مندااڵن����ه ، منداڵ له  
رێی خوێندنه وه وه  فێرده بێت و به  زانس����ت 
و زانی����اری هه مه چه ش����نه  ئاش����ناده بێت و 
زاخاوی بیر و ه����ۆش و به هره كانی ده دات، 
بیر له  داهێنان ده كاته وه  ئاسۆی رۆشنبیری 
به رزترده بێت����ه وه   و  فراوانت����ر  گشتیش����ی 
جیاوازیشی ده بێت له گه ڵ ئه و مندااڵنه ی كه  
ناخوێننه وه.  بایه خی خوێندنه وه  له  ده ره وه ی 
به رنامه كانی  بایه خ����ی  ل����ه   قوتابخان����ه دا، 
ن����او قوتابخان����ه دا كه مترنییه   خوێن�دن له  
بۆی����ه  كتێخان����ه ی ماڵه وه  به  پێویس����تێكی 
چونكه درێژه ده ر  ده زانرێ����ت  په روه رده ی����ی 
و ته واوك����ه ری به رنام����ه  و پرۆگرامه كان����ی 

خوێندنه .
ش����اره زایانی په روه رده  و ده روونناس����ی، 
جه خ����ت له س����ه ر ئ����ه وه  ده كه ن����ه وه ، كه  
پێگه یش����تنی منداڵ له  خێزانێكدا، كه  دایك 
و باوكیان خوویان به  خوێندنه وه وه  گرتووه ، 
كتێبخانه ش به شێكی گرنگه  له  ماڵه كه یاندا، 
منداڵه كانیشیان چاویان لێده كه ن و هۆگری 

خوێندنه وه  ده بن، چونكه  دایكان و باوكانی 
خوێنه ری پێش����ه نگ كارتێكردنێكی ته واوی 
ئه رینیان هه یه  بۆ ئه وه ی كه  منداڵه كانیشیان 
چاویان لێبكه ن، ده ش����ێ منداڵ س����وود له  
كتێبخانه كه ی ب����اوك و دایكی وه رنه گرێت، 
به اڵم ته نها بوونی له  ماڵه وه دا، خۆشه ویستی 
زانست و داهێنانی ال به هێز ده كات، پێویسته  
ئه میش كتێبخان����ه ی تایبه تی خۆی هه بێت 
گه ر له  ماڵه وه  كتێخانه ی تایبه تی منداڵیش 
نه بێت، پێویسته  دایك و باوك ئه و كتێبانه ی 
هه ڵیانده بژێرن و ده یانكڕن هه مه چه شنه  بن 

تا بۆ هه موو كه سانی خێزان له باربن.
له  هه ر ش����ارێك و گ����ه ڕه ك و گوندێكی 
واڵتی )نه رویج( دا، كتێبخانه یه كی گش����تی 
گ����ه وره  هه ی����ه   ل����ه  ه����ه ر قوتابخانه یه كدا 
هۆڵێك����ی گه وره ك����راوه  ب����ه  كتێبخان����ه  بۆ 
قوتابیان و مامۆس����تایان، ل����ه  به رده م هه ر 
پۆلێك����دا كتێبخانه یه ك هه ی����ه ، له  ناو هه ر 
پۆلێكیش����دا دۆاڵبێكیپڕ له  كتێبی تایبه ت به  
ئاس����تی خوێندنی ئه و پۆله وه  هه یه  له  هه ر 
ماڵێكیش����دا كتێبخانه یه ك هه یه ، له  ژووری 
هه ر منداڵیكیشدا كتێبخانه یه كی بچوك هه یه،  
له هه ر ش����ه قام و س����ه نته رێكدا كتێبخانه ی 
فرۆشتنی كتێب و گۆڤار و رۆژنامه كان هه ن 
ته نان����ه ت له وماركێتانه ی كه  خوارده مه نی و 
خواردنه ه وه  و میوه هاتیش ده فرۆش����ن، له  
به ش����ێكیاندا كتێبان بۆ فرۆشتن داناون به  
تایبه تیش كتێبیی مندااڵن له  راس����تیدا زۆر 
ده وڵه تی تری ئه وروپی هه ن، كه  له م بواره دا 

له  پێش نه رویجه وه ن .
ئ����ه و ماڵ����ه ی كتێبخانه ی تێ����دا نه بێت 
به  ماڵێك����ی نات����ه واوی ده زانرێت هه روه ك 
)شیش����رۆن( ده ڵێت:" ماڵێك به بێ كتێب، 
گیانێكی ب����ێ رووح�ه " پێویس����ته  ئه وه ش 
بڵێین، نابێت كتێبخانه ی ماڵه وه  ته نیا وه كو 
دیكۆرێ����ك بۆ جوانی و ب����ۆ رازانه وه ی ماڵ 
دابنرێت و، كتێبب����ه كان خوێنه ریان نه بێت، 
پێویس����ته  وا له  من����دااڵن بكه ی����ن كه  ببن 
هاوڕێی هه میش����ه ی كتێب و، خوێندنه وه ش 
ببێت به  به شێك له  ژیانیان. هاوكاریان بین 

له  هه ڵبژاردنی كتێب و گۆڤاری به س����وود و 
له بار بۆ كتێبخانه كانیان.

 ده كرێ����ت ل����ه  چه ند خاڵێك����دا ئامانجی 
كتێبخان����ه ی مندااڵن له  ماڵ����ه وه  ئاماژه  پێ 

بكه ین:
- كتێبخان����ه ی ماڵ����ه وه ، یارمه تی منداڵ 
ده دات كه  به  زانست و زانیاری هه مه چه شنه ی 
به سوود خۆی به  زانستی و زانیاری رۆشنبیر 

بكات.
- من����داڵ هه ر ل����ه  منداڵییه وه  له س����ه ر 
خوێندنه وه  رادێت و خ����ووی پێوه  ده گرێت 
و، كتێب ده بێت به  هاوڕێی و خوێندنه وه ش 

ده بێت به  به شێك گرنگ له  ژیانیدا.
- ره وش����ت و خووی جوان فێرده بێت و، 
به  ئاراسته یه كی راست و دروستدا ده ڕوات، 

به های جوان و په ندی به رز وه ررده گرێت.
- بازنه ی ش����اره زایی ف�راونت����ر ده كات، 
ده رگاك�ان����ی رۆش����نبیری ل����ه  به رده می����دا 

ده ك�رێنه وه .
- خوێندنه وه  چێژ و خۆش����ی و دڵخۆشی 

پێده به خشێت.
 - زمانی پاراوتر ده بێت و، سامانی وشه  

و رسته كانی زیاتر ده بن.
- ئاستی تێگه یش����تنی به رزتر ده بێته وه ، 

به  شێوه یه كی دروستیش بیرده كاته وه .
 - كه س����ایه تییه كی بڕوابه خ����ۆ و دڵنی����ا 
ده بێت، ده توانێت پشت به  خۆی ببه ستێت 
و،  ببێت����ه وه   كێش����ه كانی  رووب����ه ڕووی  و 

چاره سه ریان بۆ دابنێت.
 - گه شه  به  به هره  و تواناكانی ده دات.

- كتێبخان����ه ی ماڵ����ه وه  هان����ده ره  ب����ۆ 
به هێزكرددن����ی په یوه ن����دی رۆش����نبیری و 
راگۆڕینه وه  و گفتوگۆ ل����ه  نێوان ئه ندامانی 

خێزاندا.
- من����داڵ به  ه����ۆی خوێندن����ه وه ی ئه و 
كتتێبانه ی ك����ه  له  به رده س����تیدان وه اڵمی 
به ش����ێك له و پرس����یارانه ی كه  ل����ه  هزر و 

خه یاڵیدان ده ستیده كه وێت.
 

رۆڵی كتێبخانه ی ماڵه وه  بۆ رۆشنبیری مندااڵن
سۆزان محمد


