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جێندەر لە هۆشیاری کۆمەڵگەی کوردستانیدا

ڤەهین جە عفه ر، ئاکنجیا ناحیا بامەرنێ یە یاسەر ب 
قەزا ئامیدیێ ڤەژدایک بویا 1994یە د دیدارە کامە دا 
گوت : کو ئە و کارێ درستکرن و چاک کرنا موبایالن 
دکەت، و خاندناکولیژێ بدوماهی نەئینایە ژبەرکو پتر 
حەزاوێ لس����ەر خاندنا کومپیوتەرێ هەبویە ژبەر ڤێ 
چەندێ خاندنا کولیژاچاندنی بدوماهی نەئینایە وس����ە 
رە دان����ا ئێک ژ پەیمانگەێن کومپیوتەری کریە خاندنا 
خو یا کومپیوتە ری ل پەیمانگەها ئارارات ب دوما هی 
ئینا یە دڤان س����الێن پەیمانگەهێ دا شیایە سەربورو 

شاڕەزایەکا باش لدەف خو پەیدابکەتن رابویە بڤەکرنا 
جهەکێ تایبەت بوچێکڕن س����ە خبێرکرنا موبایالن و 

کومپیوتەران.
زێ����دە تر گ����وت، وە ک ئێکەمین کچا ل پاڕێزگەها 
دهوکی پش����ت بە ستن ل س����ە ر شیانێن خو کریە و 
جهەک����ێ تایبەت هە یە و ش����ارەزایەکا باش یا هە ی 
دبوارێ ڤەکرن و سە خبێرکرنا کومپیوتەران دا دیسان 
ڤە هین وێنەگرەکا شارەزایە و دبوارێ وێنە گرتنێدا . 
ل دوماهیێ گوت، دڤێت کج خودان ئیرادە بن ئەگەر 

مروڤ خەونەک هەبیت چەند زەحمەت و نەخوش����ی و 
وەس����تاین هەبن دێ هەمی تشت هێن رێکا مرۆڤ لێ 
پێدڤیە کچ یا ب هێز بیت هەمی کاوداناندا دا بش����ێت 
پێنگاڤێت باش����تر پاڤێژی����ت هیڤیامنە وە ک کچە ک 
بشێم هێش����تا کارێت باشتر بو خەلکێ دەڤەرێ بکەم 

خزمەتا جڤاکی خو دابم و جهێ باوەریا وان بم .

ڤەهین جعفەر: من پشتبەستن یا ل سەر شیانێن خۆ کری

ل���ەو کات���ەوەی جێندەر وەک چەمکێ���ک هاتە نێو 
زانس���تە کۆمەاڵیەتیی���ەکان، س���ەرەتایەک بوو بۆ 
نێوان  نازیندەییەکان���ی  لێکدان���ەوەی جیاوازیی���ە 
ڕەگ���ەزی نێ���ر و مێی م���رۆڤ و پەیوەن���دارە بە 
شوناس���ی کۆمەاڵیەت���ی، پێش ئ���ەوە ڕەگەز یان 
)sex(، ئاماژە بوو بۆ هەردوو الیەنی بایەلۆجی و 
کۆمەاڵیەتی لە جیاکردنەوەی نێر و مێی مرۆڤ. بەو 
پێی���ەش ڕەگەز الیەنی بایەلۆجیی و جێندەر الیەنە 
کۆمەاڵیەتییەکەی بوونی مرۆڤە. ئان ئۆکلی، یەکەم 
کەس بوو ئەم چەمکەی بەکارهێنا و پێی وابوو کە 
جێندەر جی���اوازە لە ڕەگەز و ئاماژەیە بۆ ڕەهەندە 
کۆمەاڵیەتی و کولتورییەکەی بوونی مرۆڤ. ڕەگەز 
بەرهەمی سروش���تە و جێندەر کولتور. مرۆڤ وەک 
مێ ی���ان نێ���ر، وەک دوو ڕەگەزە س���ەرەکییەکە، 
ل���ە دایک دەب���ێ و دێت���ە دونیاوە، ب���ەاڵم ئەوە 
کۆمەڵگ���ە و کولتورە کە ڕۆڵ���ە کۆمەاڵیەتییەکانی 
ژنێت���ی و پیاوێتی بەپێی تێگەیش���تنەکانی خۆی 
ب���ۆ هەریەکە لەو دوو چەمک���ە بۆ کارەکتەری پیاو 
و ئاف���رەت دیاری دەکات. لێ���رەدا کاتێ کۆمەڵگە 
ڕۆڵە جێندەرییەکان بەپێی عەقڵییەتی پیاوساالری 
خێڵەک���ی دیاری دەکات، ئەوا ب���ە کۆمەڵێک نۆرم 
و ڕێس���ای کۆمەاڵیەتی ڕۆڵ و پێگ���ەی ئافرەت لە 
چوارچی���وە دەدا و ئافرەتی���ش بۆ ئ���ەوەی ژیانی 
پارێ���زراو بێ، دەبێ���ت پابەن���دی پێوەرەکانی ئەو 
س���تراکچەرە کۆمەاڵیەتییە بێ و لەو سنورانە النەدا 
کە بۆی کێشراوە بەو تایبەتمەندییە فێمینییانە کە 
وەک خەس���ڵەتی ئافرەت ناس���راون وەک الوازی و 
میهرەبانی و پشتبەخۆنەبستوو و کەم ئاوەز، لێرەدا 
ئەو ژنبونە کە ب���ەو پێوەرانە مانای دراوەتێ، هەر 
ئەوەیە کە سیمۆن دیبوڤوار دەڵێ، هیچ مێینەیەک 
وەک ژن لەدای���ک نابێ���ت، بەڵک���و دەبێت بە ژن. 
ئەو ژنبوون���ە کە بوڤوار مەبەس���تیەتی ژنبوونێکە 
کە بەرهەمی س���ترکچەری کۆمەاڵیەتی و کولتوری 
نێرس���االرییە. ن���ەک ئافرەتبوون وەک شوناس���ی 
تایبەت ب���ە خودی ئافرەت کە لە ڕوانگەی خۆیەوە 
هەڵقواڵب���ێ و بە فۆرم و ن���اوەڕۆک بەها مێینەکان 
لەخۆی���دا بەرجەس���تە بکات، کە هەم���وو ئافرەت 

ش���انازی بە ئافرەتبوونی خۆی ئ���ەکات. بەوپێیە 
چەمک���ی ئافرەت و چەمک���ی پیاو ی���ان پیاوێتی 
و ژنێت���ی دوو چەمک���ی کۆمەاڵیەت���ی داڕێ���ژراو و 
پەسەندکراون بەپێی تێگەیشتنە کۆمەاڵیەتییەکانی 
ه���ەر کۆمەڵگەی���ەک و دەگۆڕێ���ن بەپێ���ی گۆڕان 
ل���ە ئاس���تی دیت���ن و تێگەیش���تنی کۆمەاڵیەتی 
کۆمەڵگەیەکی دیاریکراو بۆ ڕۆڵی هەریەکە لەو دوو 
ڕەگ���ەزە، ئەگەرچی گۆڕانکارییەکان هێواش یان پڕ 
ئاس���تەنگ و ڕێگری بن. وەک ئەو گۆڕانکارییانەی 
لە ئێستادا لە کۆمەلگەی کوردستانی دروست بوون 
لە بواری کایەی تایبەت و کایەی گش���تی، کە وەک 
دەبینین لە ئێس���تادا بە ه���ۆکاری کاریگەرییەکانی 
جیهانگی���ری، تەکنەلۆژی���ا و زۆری پێداویس���تییە 
ئابوورییەکانی خێزان و بە تەنها پێڕانەگەیش���تنی 
پی���او ب���ۆ دابینکردنی بژێ���وی خێ���زان، هەروەها 
هۆش���یاری خودی ئافرەت، ئافرەتان بەش���دارێکی 
بەرچ���اوی بوارەکانی ژیان دەکەن نەوەک تەنها لەو 
بوار و ڕشتانەی بۆ نموونە وەک ڕشتەی پەروەردە 
و هەندێک پیشەی تەندروستی کە زیاتر بۆ ئافرەت 
بە گونجاو زانراون، بەڵکو لە کۆی س���ێکتەرەکانی 
ژیان بە تایبەت بازاڕی کار ئافرەت ئامادەیی هەیە. 
هاوکات تا ڕادەیەک گۆڕانکاری لە هاوبەشی ئەرکی 

ئافرەت و پیاو لە خێزاندا درووست بووە. 
بەوپێیەش؛ وایە و ڕاستییە کە مرۆڤ بە جیاوازییە 
ڕەگەزییەکان���ەوە لەدایک دەبێت کە سروش���تی و 
نەگۆڕن، بەاڵم وایە و ڕاستیشە کە ئەو دوو مرۆڤە بە 
جیاوازییە کۆمەاڵیەتییەکانەوە لە دایک نابن و ئەوە 
کۆمەڵگ���ە و کولتورە کە ئەو جیاوازییانە دروس���ت 
دەکات. ئیلین شوارتەر پێی وایە جێندەر بریتییە لە 
بونیادێکی ڕۆشنبیری کۆمەاڵیەتی، نەک ڕاستییەکی 
سروشتی و جەستەیی. مەبەست لە چەمکی جێندەر 
و تیۆرەکانی هەڵوەش���انەوەی ئ���ەو بڕوایانەیە؛ کە 
ڕەگەزی کردووەتە پێوەر بۆ ڕۆڵپێدانی مرۆڤ، ئەو 
ڕۆاڵنەی کە دروستکراوی کۆمەاڵیەتین و وەک نەگۆڕ 
وێنا کراون و بەس���تراونەتەوە ب���ە ڕەگەزەوە. ئەو 
هەس���تیارییە زۆرەش بەرامبەر جێندەر لە دوو الوە 
سەرچاوە دەگرێ، یان هەڵە تێگەیشتنە لە جێندەر 

و لێکدانەوەیەتی وەک بانگەش���ەی ئاس���اییبوونی 
گۆڕینی ڕەگەزی بایەلۆژی یاخود بروا نەبوونە بە 
ڕۆڵی یەکسان و توانای مرۆڤەکان بە تایبەت توانای 
ئافرەت لە پراوەکردنی هەر ڕۆڵێک و جێبەجێکردنی 
ه���ەر ئەرکێک کە پیاو دەیگێڕی و جیبەجێی دەکا. 
بەو پێیەش ڕەتکردنەوەی هەر تێز و ئایدیایەک کە 
داوای گۆڕینی ڕۆڵەکان و بانگەش���ەی دروسکراویان 
دەکات نەک سروشتیبوونیان. جێندەر پێی وایە، كە 
ئەو پێگە نایەكس���انەی ئافرەتان هەیانە پەیوەندی 
بەڵكو  نییە،  بایۆلۆژیكیەكانیانەوە  بەتایبەتمەندییە 
دەرنجامی نۆرم و رێساکان و بونیادە کولتورییەکەی  
کۆمەڵگەی���ە، جێندەر جەخت ل���ەوە دەكاتەوە كە 
مرۆڤ، نێر بێت یان مێ، دەتوانێت لەهەر بوارێکدا 
بەش���داری بکا و سەرکەوتووبێ، لەو چوارچێوەیەدا 
ئافرەتی���ش دەتوانێت هاوئاس���تی پیاو بەش���داری 
ت���ەواوی کایەکان بکات، ب���ەاڵم هەژموونی پیاو بە 
درێژایی مێژوو نەیهێشتووە ئافرەت رۆڵی یەكسانی 

لە بەرامبەری پیاودا هەبێت.
 جوان س���کۆت، بە ئەنجامدان���ی لێکۆڵینەوەی 
بەراوردکاری نێ���وان ئافرەت و پیاو لە یەک کایەی 
پس���پۆری و گۆڕینی نموونەکانی پس���پۆری، واتە 
هەر پس���پۆرییەک ک تایبەت کراوە بە پیاو و پیاو 
تێیدا بااڵدەستە لە ئافرەتیش���دا ئەزموون بکرێت، 
ئەوەش ب���ۆ پوچەڵکردن���ەوەی ئ���ەو بڕوایەی کە 
ڕەگەزی بایەلۆژی بنەمای���ەک نییە بۆ دیاریکردنی 
توانای زیرەک���ی، ئامانجەکانی جێندەر دەخاتەڕوو. 
لەو نێوەندەدا وەک دەبینین لە ئێستادا ڕاستی ئەو 
تیۆرییانە سەلمێنراوە و سەرکەوتنەکانی ئافرەت لە 
هەموو کایەکان، بوارێکی نەهیش���تۆتەوە بۆ گومان 
کردن لە توانای ئافرەت و بڕوا کردن بەوەی دۆخی 
بایەلۆجی ئافرەت فاکتەری پلەدوویی و نزمی ئاست 
و پێگەیش���تنیەتی لەچ���او پیاودا ب���ە پێی تیۆری 
منداڵ���دان و ئ���ەوەی گوایە پێکهات���ەی بایۆلۆژی 
پیاو لە پێکهات���ەی بایۆلۆژی ئافرەت، باش���تر و 
پتەوت���رە و تیۆرەکانی دابەش���کردنی کار و ڕوانگە 

پیاوساالرییەکان بە شێوەیەکی گشتی.
ئ���ەوەی لێرەدا پێویس���تە ئام���اژەی پێ بکەم، 
ئاف���رەت و پی���او دوو مرۆڤی جی���اوازن لە ڕووی 
ڕەگەزییەوە، ڕەگەز تایبەتە بە الیەنی جەس���تەیی 

مرۆڤ���ەوە وەک هەموو ئەو جیاوازییە بایەلۆجیانەی 
ل���ەڕووکار و ش���ێواز و تایبەتمەندییەکان بۆ نمونە 
ئەوەی منداڵ بە س���کی خ���ۆی و لە هەناوی خۆیدا 
هەڵدەگرێت شوناس���ی مرۆڤی مێی���ە، کە نەگۆڕ و 
سروش���تییە، بەاڵم جێندەر کارەکتەری کۆمەاڵیەتی 
ئافرەت و پی���اوە کە چەندین فاکتەری کۆمەاڵیەتی 
و کولت���وری و پەروەردەی���ی ڕۆڵی���ان هەی���ە لە 

دروستبوونی کە گۆڕانکارییان تێدا دەکرێت.
ل���ەم چوارچێوەی���ەدا و ب���ە ڕەچ���او کردن���ی 
پێویستییەکانی ئەم قۆناخە و گرنگی پێداچوونەوە 
بەو بارە نایەکسانییەی کە لە نێوان ئافرەت و پیاو 
لە کۆمەڵگەکەماندا هەی���ە و گرنگی باڵوکردنەوەی 
هۆش���یاری جێندەری وەک ڕێگایەک بۆ بەدیهێنانی 
دادپەروەری جێندەری، پێویس���تە وەک بابەتێکی 
زانس���تی دوور لە هەس���تیاری مامەڵە لەگەڵ ئەم 
چەمکە بکرێ و لە ڕێگ���ەی جۆراوجۆرەوە جێندەر 
و بنەما س���ەرەکی و دەس���تەواژەکانی تایبەت بەم 
چەمک���ە و مەبەس���تی ئێم���ە وەک ڕێکخراوەکانی 
داکۆکی���کار لە پرس���ی ئافرەت ل���ە باڵوکردنەوەی 
هۆش���یاری جێن���دەری زیات���ر ڕوون بکەین���ەوە و 
چەمکەکە زیاتر بناس���ێنین بە سەرجەم تاكەكانی 
كۆمەڵگە و تێگەیش���تن بۆ ئەم چەمكە بگۆرین بە 
ئاراس���تەی وەرگرتن و پێش���وازی كردن لێی. وەك 
ئاشكراش���ە هەر چەمكێك ل���ە كۆمەڵگەیەكەوە بۆ 
كۆمەڵگەیەكی دیكە پێناسەی جیاوازی بۆ دەكرێت، 
چونكە كۆمەڵگەكان لە تایبەتمەندییەکاندا لە یەك 
ئاس���تدا نین، پێویس���تە هەوڵی بە بەرنامە بدرێ 
ب���ۆ ئەوەی لە تێگەیش���تنی کۆمەڵگەدا جێندەر لە 
ڕەگەز جیا بکرێتەوە بەوەی کە مەبەست لە جێندەر 
ڕەهەن���دە کۆمەاڵیەتییەکەی بوونی مرۆڤە، چەمكی 
جێندەر لە پرۆگرام���ی خوێندنی زاكۆكاندا دابنرێت 
بۆ ئەوەی قوتابیانی زانكۆ، لەجیاتی ئەوەی بكەونە 
ژێ���ر كاریگەریی ئەو بروایان���ەی كە دەیانەوێت ئەو 
چەمكە بشێوێنن، لەڕێگای زانستییەوە لە جێندەر و 
مەبەست لەم چەمکە تێ  بگەن. پرۆگرامی یەکسانی 
جێندەری ببێتە بەش���ێکی س���ەرەکی لە بەرنامەی 
کار و س���تراتیژی حکومەت، کە مایەی دڵخۆشییە 

هەنگاوی بۆ نراوە.
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كوشتن و توندوتیژی دژ 
ئافره تان

زوڵه یخا حوسێنسنه وبه ر سابیر

دەوروبەری کۆمەاڵیەتی و 
چەوساندنەوەی ئافرەت

توندوتیژی به شێوه یه كی گشتی دیارده یه كی نامۆ نیه  له  كۆمه ڵگه كانی 
رۆژهه اڵت، هۆكار و جۆری زۆرن و ده رئه نجامیش����ی قوربانی ئافره تان 
و نائارام����ی خێزانه . دی����اره  توندوتیژی چه ندین پێناس����ه ی هه یه  و 
ش����اره زایان له م بواره  به كورتی هه موویان هاوڕان له سه ر ئه وه ی هه ر 
هه ڵوێس����تی نامۆ و به كارهێنانی وشه ی زبر و لێدان و ئه شكه نجه دان 

توندوتیژییه . 
هه ڵبه ت����ه  كوش����تن، توندوتیژی به رامب����ه ر ئافره ت����ان به تایبه تی 
مێژووییه ك����ی دوورودرێژی هه یه  كه  به و ش����ێوه یه  مافه كانی ئافره تان 
پارێزراو نابێت و پێش����ێل ده كرێت. له هه رێمی كوردستان له گه ڵ ئه و 
هه م����وو گۆران����كاری و كرانه وه  به رووی وواڵتان����ی دیكه  و تاراده یه ك 
پێش����كه وتنی هه رێمه كه م����ان له گ����ه ڵ ئه وه ش����دا كه یس����ی ئافره تان 
پێش����كه وتنی ئه وتۆی به خۆیه وه  نه بینیوه ، له گه ڵ ئه وه ی حكومه تی 
هه رێمی كوردس����تان و داموده زگا فه رمی و ئیداری و ئۆرگانه  حزبی و 
الیه نه  سیاسیه كان تا راده یه كی باش پشتگیری له مافه كانی ئافره تان 
ده كه ن كه چی س����ااڵنه  چه ندین ئافره ت ده كوژرێن و یان له ژێر فشاری 
ژیانی كۆمه اڵیه تی خۆیان ده كوژن و ئه شكه نجه  ده درێن و مافه كانیان 
پێش����ێل ده كرێ����ت. به پێی ئه و دات����ا و زانی����اری و هه وااڵنه ی كه  له  
راگه یاندنه كان، به رنامه  په یوه ندیداره كان، به رێوبه رایه تی، ئه نجومه ن، 
رێكخراوه كان����ی ئافره تان و ژنان ئاماژه ی پێده كرێت، ده كرێت بوترێت 
رێژه كه  زیاتره  له وه ی باس����ی لێوه  ده كرێت، له به رئه وه ی ژماره ی ئه و 
ئافره تانه ی په نا بۆ به رێوه به رایه تی و شه ڵته ر و رێكخراوه كان ده به ن 
زیاترن و هه ندێكیان كێش����ه كانیان له چوارچێوه ی خێزان ده هێڵنه وه  و 
په نا بۆ هیچ الیه كی دیكه  نابه ن جا چ له به رئه وه ی متمانه یان نیه  وه  
یان بۆ پاراس����تنی ناوبانگی خۆیان و خێزانه كانیان سه ره رای ئه وه ی 
گرفت و كێش����ه یان هه یه  و رووبه رووی توندوتیژی ده بنه وه،  به اڵم بێ 
ده نگیان هه ڵبژاردووه  له وانه یه  وایان پێ پۆزه تیڤ بێ كه  باسی لێوه  
نه كه ن تا هه وڵی چاره س����ه ری گونجاو له چوارچێوه ی خێزانه كانیان بۆ 
فه راه����ه م بكرێ، چونكه  ئافره تان ئه گه ر پاڵپش����ت و رێنماییه كان و 
پشتگیرییه كانیان له الیه ن خێزانه وه  هه بێ ده كرێ چاره سه ری گونجاو 
بۆ گرفته كانیان هه بێ و كێش����ه كانیان به  هه ڵواس����راوی نه مێنێته وه،  
به اڵم ئه گه ر رێنمایی و پشتگیری خێزانی نه بێ ئه وه  ئه گه ری گه وره تر 
بۆ كێشه كانیان زیاترن و ده كرێت بوترێ ئه مه  ده بێته  هۆی توندوتیژی 

و ته نانه ت كوشتنی ئافره تان. 
دیاره  چاره س����ه ركردنی گرفتی خێزانی و نه هێش����تنی توندوتیژی 
ته نه����ا ئه ركی ده زگایه ك یان ئۆرگان و الیه نێ����ك نیه ، به ڵكو ئه ركی 
هه موو الیه كه  چ په رله مان یان حكومه تی هه رێمی كوردستان و ده زگا 
ئه منی و یاس����ایی و راگه یاندن و رێكخراوه  و سه نته رو به رێوبه رایه تی 
و الیه ن����ی په یوه ندی����دار و ته واوی كۆمه ڵگه یه  ئه م كێش����ه  و گرفتانه  
ش����یبكه نه وه  و هۆكارو جۆر و رێگه ی چاره سه ری گونجاو بخه نه روو، 
كه  ده كرێ به رێگه ی كۆنفرانسی تایبه ت ولێكۆڵینه وه  و باڵوكردنه وه ی 
هۆشیاری گشتی به  ئامانجی پاراستنی ژیانی خێزانی و گرنگی ته بایی 

و به خته وه ری خێزان له چوارچێوه ی پاراستنی مافه كانی ئافره تان.
 ده ب����ێ بیرمان نه چێت كه  هه بوونی رێژه ی به رچاو له  ئافره تان له  
په رله م����ان و حكومه ت و موئه سه س����اتی كۆمه ڵگه مان و به مه ده نی و 
سیاس����ییه وه  ته نها رووی جوانی هه رێمه كان پیشان نادات به جیهانی 
ده ره وه،  بگره  زیاتر كوش����تن و توندوتیژی و پێش����ێلكاری كاریگه ری 
زیاتره . ئه و ژماره یه ی كه  له  سااڵنی رابردوو ئافره تان خۆیان كوشتوه  
یان كوژراون و توندوتیژی دژیان به كارهاتوه  بۆ پێگه ی هه رێمه كه مان 
به  به راورد به  ناوچه كه  گونجاو نیه  و پێویس����ته  رێگه  چاره ی گونجاو 
ب����ۆ ئه م بابه ت����ه  دابین بكرێت، ده كرێ س����ود ل����ه  ئه زمونی واڵتانی 
پێش����كه وتوو وه ربگیرێ و به ر له به رچاوگرتنی دابونه ریتی و گونجانی 

له گه ڵ كۆمه ڵگه ی ئێمه .

ئافرەت لەنێو کۆمەڵگه  هەڵسوکەتی نادروستی له گه ڵ 
دەکرێت، لەب����واری کۆمەاڵیەتیدا ئافرەت هەندێک جار 
بەپلە دوو و س����ێ، هەندێکجاری����ش وەکو کۆیلەیەک 
س����ەیر دەکرێت. لە کۆمەڵگه ی کۆن و نوێشدا ئافرەت 
نەک تەنها لەکوردستان، بەڵکو لەڕۆژهەالتی ناوەڕاست 
و لەسەرتاس����ەری جیهانیش����دا لەژێ����ر هەژم����ون و 
زوڵمێکی زاڵمانەی دەسەاڵتی کۆمەاڵیەتی و کەلتوری 

پیاوساالریدا دەژی.
دەوروب����ەری کۆمەاڵیەتی کە تەن����راوە بە دیاردە و 
نەریت و کەلتوری هەمەج����ۆری دواکەتوو، هۆکارێکی 
س����ەرەکییە بۆ ئ����ەوەی ئافرەت بەش����ێواز و ڕێگا و 

مەبەستی جیاواز بچەوسێنرێتەوە. 
لەکۆمەڵگه ی کوردس����تاندا، تاکو س����ەدەیەک، یان 
نیو س����ه ده  پێش ئێس����تاش، ئافرەتی کورد لەڕووی 
کارای  بەش����داری  بەرهەمهێنان����ه وه   و  کۆمەاڵیەت����ی 
هەب����ووه ، ئافرەت نەک هەر منداڵی پەروەردە وبەخێو 
دەکرد، نەخێر ئەو وەکو خاوەن ماڵ و دەسەاڵتدارێکی 
و  بڕی����اردان  و  لەمی����وان  پێش����وازی  کۆمەاڵیەت����ی 
بەرهەمهێنان و دەستکەوتی دارایی دەکرد. ئافرەتانی 
سەربەرستی کوردس����تان نموونەیەکی بەرز و جوانی 
قس����ە و بۆچوونی هەموو گەڕیدە ڕۆژئاواییەکان بوو، 

کە پێشتر روویان لەکوردستان کردبوو.
دەوروب����ەری کۆمەاڵیەتی ک����ە بریتییە لە )نەریت، 
کەلتور، دەس����ەالتی دارایی، پەیوەن����دی کۆمەالیەتی 
و دابەش����بوونی چینایەت����ی کۆمەڵگ����ه ( کاریگەریان 
لەس����ەر دەرکەوتنی بیرۆکەی چەوسانەوەی ئافرەت و 
لەقاڵب����دان و پتر کۆیلەکردنی ئافرەت هەیە. بێگومان 
دەوروب����ەری کۆمەاڵیەتیش پەیوەندی����ی بەدەوربەری 

ئابوری و کاریگەرییە ئابوورییەکانەوە هەیە. 
بێگوم����ان باش����کردنی دۆخی ژی����ان و بەدیهێنانی 
مافەکان����ی ئافرەتان ل����ەڕووی کۆمەاڵیەتی و ئابووری 
و دەس����تووری و مەدەنییەوە، پەیوەس����تە بەخودی 
ئافرەتان و ئەو ش����ۆڕش و بزاڤانەی ب����ۆ بەدیهێنانی 
مافەکانیان دەیکەن. لە ئەمەریکا ئافرەتان جەنگێکی 
درێژخایەنیان بۆ بەدەس����تهێنانی ماف����ی دەنگدان و 
بەش����داری لە ژیانی سیاس����ی و ئابووری کردووە، لە 
روسیاش دوای شۆڕش����ی ئۆکتۆبەر ئافرەتان توانیان 
لەڕێگەی بەش����داری لەش����ۆڕش، مافەکانیان باش����تر 
بکەن. لەئەوروپاش ئافرەت����ان لەم جەنگە بەردەوامە 
بەردەوامن، ئافرەت لە ئاس����یا و ئەفریقیا و ڕۆژهەاڵتی 
ناوەراستدا هێش����تا لەپێناو دابینکردنی دەوروبەرێکی 
کۆمەاڵیەت����ی گونجاوی ئ����ارام و دڵنیاکەر دەجەنگن، 
دروشمەکان بزاڤی ئافرەتان بۆ بەدیهێنانی مافەکانیان 
بەپێ����ی دەوروب����ەرە کۆمەالیەتیی����ەکان دەگۆڕێ����ت، 
لەئەوروپای پێشکەوتوو، ئافرەتان داوای دەست حەقی 
یەکس����ان لەگەڵ پیاوان و مافی دایکایەتی و یەکسانی 
لە کاری و چی وچی دەکەن، لە سعودییەدا ئافرەتان 
داوای مافی بەدەستهێنانی دەنگدان و مافی لێخوڕینی 

ئۆتۆمبێل و بەشداری لەئیدارەی دەوڵەت دەکەن.
لەهەم����ان کاتدا ئافرەت بەپێ����ی دەوروبەری گروپە 
تون����درەوە دینیی����ەکان، کەرەس����تەیەکی هەرزان����ی 
کۆیلەک����راوە، بۆ پاراس����تن و بەدیهێنانی خواس����تە 
کۆمەاڵیەتییەکان����ی پی����اوان و بەهێ����ز هێش����تنەوەی 
دەس����ەاڵتی پیاوساالری و بەکارهێنیان بۆ ئەنجامدانی 

کاری توندتیژی و تەقینەوە و تۆقاندن.  
دەمەوێ����ت ئاماژە بە زانیاریی و داتایەکی متمانەدار 
بکەم، کە باس لەوە دەکات ئافرەت هێشتا لەدۆخێکی 

دواکەوتووی نەزانین و نەخوێندەواری دەژیت، لەوانە: 
٪٧٦ یەم����ەن و ٪٥٥ س����ودان و ٪44 جەزائی����ر و 
٪٣4 س����عودیە. لەتەک ئەوەش����دا بەپێی دەوروبەری 
کۆمەاڵیەتی بەشێکی زۆری واڵتە دواکەوتووەکان دان 
بەمافی یەکس����انی کۆمەالیەتی لەنێوان ئافرەت و پیاو 

لەمیراتگری و کار و دەسەاڵت لەنێو خێزان ناکەن.
لەکوردس����تاندا ئافرەت دەمێکە لەڕێگەی ڕێکخراوە 
پیش����ەییەکانی کار ب����ۆ بەدیهێنان����ی یەکس����انی و 
پێش����کەوتنی کۆمەاڵیەتی و دەس����تەبەرکردنی مافە 
ئاب����ووری و ئیداری����ی و مەدەنییەکانی خۆی دەکات، 
لەزۆر بواردا ئافرەت نوێنەرایەتی خۆی دەکات، بەالم 

ئەمە کۆتایی و دەستخستنی هەموو مافەکان نییە.
ئافرەتانی کوردس����تان لەملمالنێیەکی توندن لەگەڵ 
ئەو دەوروبەرە کۆمەاڵیەتیی����ە دواکەوتووەی خەریکە 
بەرەو دواوە و بەرەو داخ����ران دەگەڕێتەوە، بێگومان 
هۆکاری بۆ ئەم پاشەکش����ە کۆمەاڵیەتییە و ئەو ژینگە 
کەلتوری����ی و ئابوورییە هەیە، ک����ە ئافرەت بەتوندی 
رەخنەیان لێ دەگرێت. کوش����تنی ئافرەت پەیوه ستە 
بە دەوروبەری کۆمەاڵیەتی و عەقڵیەتی پیاوس����االری. 
س����وکایەتی بەئافرەت و گێران����ەوەی بۆ ناو ماڵەوە و 
خەریکردنی بە بەخێوکردنی منداڵ، دیسان وابەستەیە 

بەدەوروبەری کۆمەاڵیەتی.
لەگەڵ ئەوەشدا وەکو بەشێک لەهەواڵ و زانیاریی و 
داتا ڕۆژانەییەکان ئاماژەی پێ دەکەن، لە زۆر شوێنی 
دونیا ئاف����رەت بەپێی دەوروب����ەره  کۆمەالیەتیەکەی 
ڕوبەرووی توندوتیژی و تەنیا کوشتین دەبێتە، ئەگەر 
لە ڕۆژهەالت و کوردستان وابەستە کرابێت بە مەسەلەی 
"ش����ەرەف". ڕەنگە لەش����وێنێکی دیک����ە پەیوەندی 
بەدەوروبەری دارایی و ملمالنێی نەژادپەرستی و کار و 

سێکسەوە هەبێت.
بۆیە چارەسەر ئەوەیە پەرە بەهوشیاری کۆمەاڵیەتی 
و چاککردن����ی دەوروبەری کۆمەاڵیەت����ی بکەین، ئەو 
دەوروبەره ی هێش����تا هێزێکی خۆس����ەپێنی پیاوساالر 
حوکمی تێدا دەکات، ئەمەش بە بەدیهێنانی یەکسانی 

و دادپەروەری کۆمەالیەتی دەبێت.

لەکوردستاندا ئافرەت 
دەمێکە لەڕێگەی ڕێکخراوە 
پیشەییەکانی کار بۆ 
بەدیهێنانی یەکسانی و 
پێشکەوتنی کۆمەاڵیەتی 
و دەستەبەرکردنی مافە 
ئابووری و ئیداریی و 
مەدەنییەکانی خۆی دەکات، 
لەزۆر بواردا ئافرەت 
نوێنەرایەتی خۆی دەکات، 
بەالم ئەمە کۆتایی و 
دەستخستنی هەموو مافەکان 
نییە
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گفتوگۆكردن و گه نگه شه كردنی پرسێك یاخود 
چه مكێكی ن����وێ له ناو كۆمه ڵگه دا پێویس����ت 
ده كات به رده وام قس����ه ی جدی له سه ر بكرێت 
و هه ڵوه س����ته  و ش����یكردنه وه ی ب����ۆ بكرێت، 
بۆئه وه ی مه هام و تێگه یشتنی دروستی له الیه ن 
كۆمه ڵگ����ه وه  بۆ بكرێت و به ت����ه واوی ئامانجی 
خ����ۆی له جێبه جێك����ردن و ناوه رۆكدا بپێكێت. 
یه كێ����ك له و چه مك و تێرمان����ه ، جێنده ره  كه  
ده مانه وێت هه رجاره ی له گه ڵ پسپۆر یان نوسه ر 
و لێكۆڵه رێك باسوخواس����ی له سه ر بكه ین، بۆ 
ئه مجاره  له گه ڵ خاتوو ڕاژان جه عفه ر مسته فا، 
چاالكوان و بەرپرسی پێشووی یەكەی یەكسانی 
جێندەرییه  لە وەزارەتی داد، گفتۆگۆمان كرد.

خاتوو ڕاژان جه عفه ر سه باره ت به  تێگه یشتن 
ل����ه  چه مك����ی جێن����ده ر بۆچونی وای����ه  كه  بۆ 
تێگەیش����تن لەم چەمكە پێویس����تە ش����یكاری 
وردو زانستی لەس����ەر بكرێت، بەجۆرێك لەگەڵ 
بەهای كۆمەاڵیەتی و ئایینی كۆمەڵگای كوردیدا 
بگونجێ����ت، چونكە تائێس����تا تێنەگەیش����تن و 
تێگەیش����تنی هەیە لەس����ەر چەمكی جێندەر و 
قبوڵكردنی كارێكی ئاس����ان نیی����ە، لەبەرئەوەی 
زۆرێ����ك پێیانوایە یەكس����انی جێن����دەری واتە 
یەكس����ان بوون ل����ەڕووی ژم����ارەوە، بەاڵم ئەمە 
پێناسەو تێگەیشتنێكی هەڵەیە، بەڵكو جێندەر 
دەرفەتی یەكسانە لەسەر بنەمای تواناو كەفائەت 
و لێهاتووی����ی كەس����ەكان و بۆ س����ودی هەردوو 
ڕەگەزیش����ە، نەك دوورخس����تنەوەی ڕەگەزێك. 
ئەڵبەتە لەگەڵ ئەوەشدا كاری زۆر كراوە لەڕووی 
یاسایی و لەناو دامەزراوەكان بۆ چەسپاندنی ئەم 
پرس����ە، بەاڵم كاری زیاتری دەوێت، بەتایبەتیش 

لەڕووی هۆشیاری كۆمەاڵیەتییەوە.
له باره ی پرس����ی یه كس����انی له ناو دامه زراوه  
و  كۆمه ڵگه كه  م����ان  گش����تیه كانی  و  تایبه ت����ی 
پاراس����تنی مافی ئافره تان، خاتوو ڕاژان تیشك 
ده خاته  س����ه ر ئه وه ی كه  کارکردن لەسەر پرسی 
یەکس����انی بەش����ێوەیەکی فەرمی ل����ە کابینەی 
چوارەم����ی حکومەت����ی هەرێم بە س����ەرۆکایەتی 
ڕێزدار )نێچیرڤان بارزانی( س����ەرۆکی ئەوکاتی 

حکومەتی هەرێمی کوردس����تان دەس����تیپێکرد، 
ئەویش بە داڕش����تنی سیاس����ەتی یەکس����انی و 
دانانی ڕاوێژکارێک بوو بۆ پرس����ی یەکس����انی لە 
س����اڵی )٢٠٠٥(و لەوكاتەوە پرسی یەکسانی بە 
دامەرزاوەیی کرا، ئەویش دەرەنجامی تێگەیشتن 
و درککردنی حکومەتی هەرێمی کوردس����تان بوو 
بەوەی کە پرس����ی ئافرەتان بووەتە پرس����ێکی 
جیهانی و خاڵێکیش����ە بۆ گەشەکردنی ژینگەی 
کۆمەاڵیەتی بەبێ جی����اوازی بۆ هەردوو رەگەز، 
ه����اوكات هەمواركردنەوەی ئەو یاس����ایانەی كە 
جی����اكاری ڕەگەزیی����ان تێدای����ەو دامەزراندن����ی 
دام����ەزراوەی تایب����ەی ب����ە پاراس����تنی ماف����ی 
ئافرەت����ان و یەكەكانی یەكس����انی جێندەری لە 
وەزارەتەكانی حكومەتی هەرێمی كوردس����تان بۆ 
تێكهەڵكێشكردن و بە دامەزراوەیی كردنی پرسی 
جێن����دەر و بنیاتنانی تواناكان����ی ئافرەتان، كە 
یەكێكە لە بەشێكە لە كارنامەی كابینەی نۆیەمی 
حكومەتی هەرێمی كوردس����تان و کاری زۆریشی 
تێداکراوە، بەاڵم پێویس����تی بە کاری زیاتر هەیە 

بۆ پاراستنی مافی ئافرەتان.
ده وترێ����ت ئای����ا خه باتی ئافره ت����ان و ژنانی 
كوردستان كه  له پێناو چه س����پاندنی یه كسانییە  
له ناو سه رجه م س����ێكته رو كایه  جیاوازه كاندا. تا 
چه ند ده ستكه وته كانی ئه و خه باته  هاتونه ته دی 
یان هێش����تا پێویس����ت به  به رده وامیدان هه یه ، 
ل����ه و رووه وه  خات����وو ڕاژان بۆچون����ی وای����ه  كه  
تێكۆشان بۆ یەكسانی پڕۆس����ەیەكی بەردەوامە 
و كاری زۆریش����ی ب����ۆ ك����راوە و دەس����كەوتی 
زۆریش بەدیهات����وون، بەتایبەت لەدوای ڕاپەڕین 
و دامەزراندنی حكومەتی هەرێمی كوردس����تان، 
ك����ە بریتین ل����ە دەرفەتی كارك����ردن و فەراهەم 
كردن����ی فەزایەكی ئازاد ب����ۆ كاری ڕێكخراوەیی، 
بەتایبەت ڕێكخراوەكانی ئافرەتان، كە كاریگەری 
و رۆڵێكی گرنگیان هەبوو باش����تركردنی ڕەوشی 
ئافرەتان، بەجۆرێ����ك دەتوانین بڵێین، هەرێمی 
كوردستان پێشەنگی زۆربەی واڵتانی ناوچەكەیە 
لەو ڕووەوە، بەاڵم هێش����تاش تۆوی یەكس����انی 
جێن����دەری ل����ە كۆمەڵ����گای ئێمەدا گەش����ەی 
نەكردووە، ئەم دەس����تكەوتانەش پێویستیان بە 

نوێگەری و هەنگاوی زیاتر هەیە.
ده توانی����ن  بڵێی����ن ل����ه  هەرێمی كوردس����تان 
بزوتن����ه وه ی فیمینیزم بوونی هه یه ، به و مانایه ی  
بڵێین ل����ه  كوردس����تان ش����ه پۆل و رێبازه كانی 
فیمنیزم����ی بوون����ی هه ی����ه ، ئه گه ر هه ی����ه  ئایا 
درێژه پێده ری هه مان هزری فیمینیزمی رۆژئاوان، 
یاخ����ود دامه زرێنه ری بزوتنه وه یه ك����ی تایبه تن، 
ل����ه  وه اڵمدا خات����وو ڕاژان جه عف����ه ر ده ڵێت: لە 
بەدیاریكراوی  بیس����تەم  س����ەدەی  كۆتاییەكانی 
دوای ڕاپەڕین����ی س����اڵی 1991 بزووتنەوەیەكی 
نوێی ژنان دروست بوو، بەاڵم هەر لە سەرەتاوە 
تائێستا ئاس����تەنگی زۆری بۆ دروستبوو، دوای 

س����اڵی ٢٠٠٣و كۆتایی هاتنی حكومڕانی ڕژێمی 
بەعس����یش، كوردستان لەسەر ئاس����تی هەموو 
بوارەكان گەش����ە و بوژانەوەی بەخۆیەو بینی و 
هاوكات بزووتن����ەوەی ئافرەتانیش توانی تەریب 
لەگەڵ ئەو شەپۆلە گەشەبكات بە فۆرمێكی نوێ 
تێكۆش����ان بۆ بەرجەستەكردنی یەكسانی بكات، 
بە هزرێكی تا ڕادەیەك فێمێنیس����تانە. هەروەها 
كاری زۆری����ش كراوە ب����ۆ جۆركردنی پەیوەندی 
نێوان هەردوو رەگەز، بەاڵم لەئاس����تی خواستی 

ئافرەتانی هەرێمی كوردستان نییە.
په یره و نه كردنی پرس���ی یه كس���انی جێنده ر 
ده چێته  چوارچێوه ی توندوتیژی ده روونی له  دژی 
ئافره ت���ان، چۆن ئافره تان ده توانن كار له س���ه ر 
ئه و پرس���ه  بكه ن بۆئ���ه وه  رێگرب���ن له به رامبه ر 
راوه س���تاندنی هه ر كارێك كه  ل���ه دژی مافه كانی 
خۆیان بێت، له م ب���اره وه  خاتوو ڕاژان ڕای وایه  
كه  توندوتیژی پێناسەی جۆراو جۆری بۆ کراوە، 
بەاڵم هەموویان لەسەر ئەوە کۆکن کە توندوتیژییە 
لەسەر بنەمای ڕەگەز و جۆرەکانیشی دیاریکراون، 
وەك توندوتی���ژی دەروون���ی، ك���ە هەڕەش���ە و 
ترساندنەو کاریگەری بەردەوامی دەروونی لەسەر 
ئافرەت دادەنێت زۆر جۆری تری توندوتیژی هەیە 
كە زۆربەی���ان لە ڕووی دەروونی���ەوە كاریگەری 
بەجێ دەهێڵن، دەتوانین بەجۆریك لە جۆرەكانی 

تری توندوتیژیش پۆلێنی بكەین.
 به ش���ێوه یه كی گشتی بۆ نه هێشتنی جیاوازی 
ره گه زی و چه س���پاندنی یه كسانی له ناو خێزان و 
كۆمه ڵگ���ه  به گش���تی چ میكانیزمێك گونجاوه  بۆ 
جێبه جێكردنی ئه و دوو پرسه ، خاتوو راژان ئاماژه  
بۆ ئ���ه وه  ده كات كه  فراوانكردنی پانتایی ئازادی 
لەسەر هەموو ئاستەكان، دروستكردنی تێگەیشتن 
و بڕوابوون الی پیاوان س���ەبارەت بە پێویستی و 
تواناو كەفائەتی ئافرەتان، ڕەخساندنی زەمینەی 
لەبارتر و هەوڵدان ب���ۆ فەراهەم كردنی ئابووری 

سەربەخۆ و پێدانی ڕۆڵی زیاتر بە ئافرەتان.

 

ڕاژان جه عفه ر: جێندەر دەرفەتی یەكسانە لەسەر بنەمای توانا و لێهاتوویی 
كەسەكان و بۆ سودی هەردوو ڕەگەزیشە، نەك دوورخستنەوەی ڕەگەزێك

رۆژی ٢٣ی حوزەیران���ی ٢٠٢1 مه كته بی س���كرتاریه تی 
یه كێتی ئافره تانی كوردس���تان به   ئاماده بونی كاكه مین 
نه جار ئه ندامی مه كته بی سیاسی و به رپرسی ئه نجومه نی 
س���ه ركردایه تی پارێزگای هه ولێری پارت���ی دیموكراتی 
كوردستان، ئەندامانی سه ركردایه تی، به رپرسی لقەكان، 
پارێ���زگاری هه ولێر،  په رله مانتاران، بەرپرس���انی یەکە 
ئیداری و حیزبییەکان���ی هەولێری پایتەخت، نوێنەرانی 
مەکت���ەب، دەس���تە و س���ەنتەر و ئۆرگان���ە حیزبی، 
ڕێکخراوەیی، ڕۆشنبیران و میوانان بە گشتی،)ناوەندی 

ڕۆشنبیریی زین(ی کردەوە.

ل���ه  مه راس���یمه كه دا په رده  له س���ه ر وێن���ه ی دایكه  
ئایشه ؛ دایكی ش���ه هیدان الدرا، هه روه ها دكتۆره  ڤیان 
س���لێمان سكرتێری یه كێتی ئافره تانی كوردستان باسی 
له  زه روورییه ت���ی كردنه وه ی ناوه ندێكی رۆش���نبیری و 

هونه ری بۆ ئافره تان كرد و، وتی: ئه م ناوه نده  له پێناو 
خزمه تكردنی ئافره تان دامه زراوه  و ده مانه وێت له رێگه ی 
چاالك���ی و به رنام���ه ی جی���اوازه وه  توان���ای ئافره تان 
له س���ه رجه م بواره كاندا پیشان بده ین و به رده وام كراوه  

بێت، رۆژانه  و هه فتانه  چاالكی تێدا ئه نجام بدرێت.
هه روه ه���ا كاكه می���ن نه جار وته یه كی پێشكه ش���كرد 
ك���ه  تیایدا ئاماژه ی به  رۆڵ���ی ئافره تانی كورد كرد كه  
له س���ه رجه م قۆناغه كاندا رۆڵی به رچاوی خۆیان بینیوه  
و خ���اوه ن خه ب���ات و خزمه تێك���ی دیارن، له ئێس���تادا 

به جۆرێكی دیكه  خه بات و خزمه تیان به رده وامه .
 ئه وه ی جێگه ی س���ه رنجه  له  ناوه ندی رۆش���نبیریی 
زین وێن���ه ی ژماره یه ك له و ئافره تان���ه  ده بیندرێت كه  
هه ریه كه یان له  بوارێكدا خزمه تیان كردوه  یاخودا ئێستا 
به رده وامن له  خزمه تكردن، هه روه ها ئه و ئافره تانه ش كه  

له رێگه ی كوردستاندا قوربانیان داوه  و شه هید بوون.

 ناوه ندی رۆشنبیریی زین، ناوه ندێك بۆ خزمه تی تواناكانی ئافره تان

  هەرێمی كوردستان 
پێشەنگی زۆربەی واڵتانی 
ناوچەكەیە لەو ڕووەوە، بەاڵم 
هێشتاش تۆوی یەكسانی 
جێندەری لە كۆمەڵگای 
ئێمەدا گەشەی نەكردووە، ئەم 
دەستكەوتانەش پێویستیان بە 
نوێگەری و هەنگاوی زیاتر هەیە
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-بۆ یەك���ەم جار لە رۆژهەاڵتی كوردس���تان 4 
ئافرەت بۆ پۆس���تی ئەنجومەنی ش���اری بۆكان 
هەڵبژێردران كە هاوكات بوو لەگەڵ هەڵبژاردنی 
سەرۆك كۆمارلە واڵتی ئێران، ٣ لەو ئافرەتانە 
وئافرەتێكیش  س���ەرەكین  هەڵبژێردراوی  وەك 
وەك جێگر، ئەمەش بۆ ئافرەتی كورد لەو واڵتە 

دەستكەوتێكی باشە. 

- رێكخراوی نێودەوڵەتی كار بە پێویس���تی 
زانی بەڵێننامەی 19٠ جێبەجێ  بكرێت كە ئاماژە 
بە رووبەرووبوونەوەی هەرجۆرە توندوتیژییەك 
دەكات كە لە ش���وێنی كار بەرامبەر بە كرێكار 
ب���ە تایبەتی كرێكاری ئاف���رەت دەكرێت و ئەو 
دیاردەی���ەش لە بەرزبوونەوەدایە، ٢٥ ی مانگی 
شەش���ی ئەمساڵ ٢ ساڵ بە سەر پەسندكردنی 
ئەو بەڵیننامەی���ە تێپەڕیوە و وا بڕیارە بخرێتە 
بواری جێبەجێكردنەوە، "گاری رایدر" سەرۆكی 
رێكخ���راوی نێودەوڵەتی كار ل���ەو بارەوە وتی: 
"دوارۆژی باش���تری كاركردن لە ژینگەیەكی بێ  
توندوتیژ مسۆگەر دەكرێت، بۆیە داوا لە واڵتان 
دەك���ەم كە هاوكار بن ب���ۆ جێبەجێكردنی ئەو 

یاسایە". 

- ئاژانس���ێكی گەشتیاری لە واڵتی دانیمارك 
ل���ە رێكالمێكدا بە ناوی" بۆ دانیمارك ئەو كارە 
بكە"داوا لە هاوس���ەرە گەشتیارەكان دەكات لە 
گەش���تەكەیاندا رێگە بدەن بۆ ئەوەی منداڵیان 
بێت، ئەگەر هاوسەران لەو گەشتەدا بیسەلمێنن 
كە دووگیان بوون، دەتوانن سوود لە خەاڵتێكی 
س���ێ  س���اڵە وەربگرن كە هەمووی تایبەتە بە 
كەلوپەلی تایب���ەت بە مندااڵن، ئەو پالنە وەك 
داهێنانێك بۆ زۆربوونی منداڵ لەو واڵتە ئەنجام 

دەدرێت.

- ب���ە پێ���ی لێكۆڵین���ەوەكان، ل���ە جیهانی 
ئەمڕۆدا زۆربەی كچان بە كێشەی خەمۆكییەوە 
دەناڵێنن،كە هۆكارەكەی مانەوە لە دوو قۆناغی 
جی���اوازی ژیانە، لە نێوان دابونەریت و جیهانی 
ئەلكترۆنی مۆدێرنەدا، لەو قۆناغەدا باش���ترین 
ه���اوڕێ  دایك و باوكێكی رۆش���نبیرە كەمانای 
ژیانێكی راستەقینە بۆ كچەكەیان روون بكەنەوە 
و رۆڵ و پێگ���ەی لە ناو خێ���زان وكۆمەڵگەدا 
ب���ۆ دیاری بكەن، گرنگی پ���ێ بدەن و لەكاتی 
گرفتەكاندا بڕوا و متمانە و هێزی پێببەخش���ن، 
پێ  بەپێ  و هەنگاو بەهەنگاو دەس���تی بگرن و 
لەگەڵی���دا رێ  بكەن، بە هەڵ���ە و كەوتنەكانی 

فێری ئەزموونی ژیانی بكەن.

- پسپۆرێكی خۆراك هۆشداری بە ئافرەتان 
دەدات كە پێویس���تە زیاتر لە پیاوان گرنگی بە 
خۆراكی تەندروست بدەن، لەبەرئەوەی ئافرەتان 
لە ماوەی ژیانیاندا بە چەندین قۆناغی گرنگ دا 
تێدەپەڕن، وەك" سوڕی مانگانە "و"منداڵبوون" 
و قۆناغی "وەس���تانی س���وڕی مانگانە"، بۆیە 
پێویستە بە خۆراكی تەندروست هاوسەنگی لە 
جەستەیان دروس���ت بكەن بۆ ئەوەی بەرگری 

جەستەیان بەهێز بێت.   

 دڵخواز هەولێری - ههولێر

ئا:نەسرین حەسەن

زۆر  ئه گه رچ����ی  هه ی����ه   نه خۆش����ی  هه ندێ����ك 
پێویس����ت  وه ك  ئێم����ه   ب����ه اڵم  مه ترس����یداره،  
زانیاریمان له سه ری نیه  و به ئاگا نین  له چۆنیه تی 
خۆپاراس����تنی یاخود نیش����انه كانی ناناسین، له م 
رووه وه  به  گرنگمان زانی وه اڵمی چه ند پرسیارێك 
له سه ر ئه و نه خۆشیه  بزانین و له گه ڵ دكتۆر ئومێد 
ئه رشه د حه وێزی پسپۆری  بواری مایكرۆبایولۆجی 

پزیشكی، گفتوگۆی له سه ر بكه ین.

دكتۆر ئومێد باس له  نه خۆشی كه رووی ڕه ش 
ده كات و ده ڵێت: كه ڕووی ڕه ش، نه خۆش����یه كی 
ده گمه نه  تووشی ئه و كه سانه  ده بێت كه سیسته می 
به رگری له شیان الوازه  و ده بێته  هۆكاری تێكچوونی 

باری ته ندروستیان به شێوه یه كی ترسناك.
سه باره ت به  گواس����تنه وه ی ئه و نه خۆشیه  له  
کەسێکەوه  بۆ کەس����ێکی تر دكتۆر ئومێد ئاماژه  
به وه  ده كات كه  ئه ونه خۆشییه  واته  كه ڕووی ره ش 
ناگوازرێته وه  له مرۆڤێك بۆمرۆڤێكی تر و هه روه ها 

له ئاژه ڵ بۆ مرۆڤ.
 چاره س����ه ری ئه م نه خۆشیه  به هۆی وه رگرتنی 
ده رمان����ی دژه  كه  روو له رێ����گای خوێنهینه ره وه  
له نه خۆش ده درێت، ب����ه اڵم گرینگتر له وه  ئه وه یه  
پاكوخاوێن����ی مرۆڤ����ه ، هه روه ه����ا پابه ندب����وون 
به رێنماییه  ته ندروس����تیه كان به مه به ستنی ماسك 
له قه ره باڵغ����ی و  و هه روه ه����ا دوور كه وتن����ه وه  
ئه وش����وێنانه ی ده بن����ه  هۆی باڵوبوون����ه وه ی ئه م 

نه خۆشیه . 
پرس����یاری جه وهه ری لێ����ره دا ئه وه یه  كه  ئایا 
كێن ئه و كه س����انه ی مه ترس����ی توشبونیان هه یه ، 
ل����ه م باره وه  دكتۆر ئومێ����د ده ڵێت: كه ڕووی ڕه 
ش له و كه ڕووه  دروس����ت ده بێت كه  له  كه شێكی 
ش����ێدار بوونیان هه یه  وه ك خاك پان په یین، ئه و 

كه سانه ی نه خۆشی ش����ه كره  یان هه یه  ترسناكه  
بۆی����ان، دوای هه ڵمژینی میكرۆبه كانی ئه م جۆره  
كه ڕووه  له هه وادا لووت وس����ییه كانی مرۆڤ تووش 
ده ب����ن به م جۆره  نه خۆش����یه ، هه روه ها له س����ه ر 
پێستی مرۆڤ له دوای برین یان سووتان یان هه ر 

جۆره  پێكانی.
نیش����انه كانی ك����ه رووی ڕه ش له س����ه ر مرۆڤی 
نه خۆش به دیار ده كه وێت بریتیه  له هه ڵئاوس����انی 
ده م و چاو و تا و برینی پێس����ت و په ڵه ی ڕه ش 

له ناوده م.
س����ه باره ت به وهی  كه  ئایا ئ����ەم جۆره  کەڕووه  

پێشترهەبووه ، دكتۆر ئومێد له  وه اڵمدا ده ڵێت:
له هندستان ئه م جۆره  نه خۆشیه  باڵوبوونه وه ی 
به ه����ۆی دووه����ۆكاره  به ه����ۆی ك����ه ش و هه وای 
ش����وێنه كه  كه  له باره  بۆ باڵوبوون����ه وه ی كه ڕوو، 
هه روه ه����ا له به رئه وه ی هیند پایته ختی جیهانه  بۆ 
نه خۆشی ش����ه كره  ئه و نه خۆشیه  له ساڵی 188٥ 
ناس����راوه  و ده توانرێ كه ڕووهندستان به ده رمانی 
دژه  چاره س����ه ر بكرێت به هیچ شێوه یه ك به شێك 

یان گۆرانگاریه ك نیه  له  ڤایرۆسی كۆرۆنا.
ئه و كه س����انه ی كه  كۆئه ندامی به رگریان الوازه  
یان توش����بوان به كۆڤید 19، مه ترسی توشبونیان 
به م نه خۆش����یه  چۆنه ، له م ب����اره وه  دكتۆر ئومێد 

پێیوایه  كه  
ئه و نه خۆشانه ی كه سیسته می به رگری له شیان 
الوازه  زووت����ر ت����ووش ده بن، هه روه ه����ا ئه وانه ی 
ش����ه كره  ی����ان هه یه  و نه خۆش����ی ش����ێرپه نجه  و 
ئه وانه ی مادده ی و وزه  به خش وه رده گرن، تایبه ت 
به  كه رووه كان تووش����ی په رده ی له ش ده بن دوای 
ئه وه  نه خۆش����یه كه  تووش����ی نه خۆشی كۆڤید 19 
ب����ووه  له یه كه كانی چاودێری چ����ڕ له به ر هه بوونی 
ئامێری پێدانی ئۆكس����جین شوێنه كه  شێداره  له و 

كاته دا كه روو ده توانێت له و بارودۆخه  كاری خۆی 
ب����كات به هۆی رێ����ژه ی به رزی ش����ه كره  و به رزی 
كلوك����ۆز یان به ه����ۆی وه رگرتنی م����ادده ی دژه  
زینده گ����ی یان هه ر كارلێكێك����ی تر ئه مه ش ئه وه  
ناگه یه نێت هه موو نه خۆشێك تووشی ئه م كه ڕوانه   

ببێت.

یەکێتی  ناوەن���دی خەلیفانی 
بۆ  کوردس���تان  ئافرەتان���ی 
خولێک���ی  ج���ار  یەکەمی���ن 
فێربون���ی ش���ۆفێرییان ب���ۆ 

ئافرەتانی خەلیفان کردەوە.

به چۆنیه ت���ی  س���ه باره ت 
به ڕێوه چونی خوله كه  نازه نین 
ئه نجومه نی  به رپرسی  عه زیز 
ئافره تانی  یه كێتی  س���ۆرانی 
كوردس���تان بۆ هێلین میدیا 
وت���ی: لەم خول���ەدا نزیکەی 
به ش���داری  ئاف���رەت   ٢٠
له الی���ه ن  و  ده ك���ه ن  تێ���دا 
ش���اره زایانی  و  ڕاهێن���ەران 
بواری ش���ۆفێرییه وه  وانه كان 

هه روه ه���ا  ده وترێن���ه وه . 
کردنەوەی  ل���ە  ئامانجم���ان 
خولەکە ب���ۆ زیاتر گرنگیدان 
و بەرەپێش���بردنی تواناکانی 
ب���واره   ل���ە  ئافرەتان���ه  
جیاجیاکان،تایب���ەت لەبواری 
ش���ۆفێری کە بتوانن پش���ت 
بەخۆیان ببەستن و متمانەیان 
به  تواناكانی خۆیان هه بێت.

پێكردنه  ئام���اژه   جێگه ی 
ئه م خولە بۆ م���اوەی ٢دوو 
هەفت���ە ب���ەردەوام دەبێ���ت 
هاوکاری  ب���ە  دوات���ر  و 
بەڕێوەبەرایەت���ی هاتوچ���ۆی 
شۆفێریان  مۆڵەتی  س���ۆران 

پێده درێت.

 دكتۆر ئومێد ئه رشه د: ئه و نه خۆشانه ی كه سیسته می 
به رگری له شیان الوازه  زووتر تووشی نه خۆشی 

كه ڕووی ڕه ش ده بن

 نیشانه كانی كه رووی 
ڕه ش له سه ر مرۆڤی نه خۆش 
به دیار ده كه وێت بریتیه  
له هه ڵئاوسانی ده م و چاو و 
تا و برینی پێست و په ڵه ی 
ڕه ش له ناوده م

 بۆ یه كه مجار خولێكی 
شۆفێری بۆ ئافرەتانی 

خەلیفان کرایەوە


