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تواناسازی ئافرەت، الی یەکێتی ئافرەتانی کوردستان

بڕیاردان الی ئافره تان

تواناس����ازی پەرەپێدانی تواناکان����ە، تواناکانی تاک 
و دام����ەزراوە و کۆمەڵگ����ە، کە دواج����ار هەر تاک 
مەبەس����ت و ئامانجە، چونکە ئ����ەوە تاکە کە هەر 
ڕێکخ����راو و دامەزراوە و کۆمەڵگەیەک پێکدەهێنێ و 
تواناکانی تاکە ک����ە هەریەکە لەوانە پێش دەخات. 
تواناس����ازی لەه����ەر دامەزراوەیەک����دا ڕاهێن����ان و 
پەروەردەکردن����ی وزە مرۆییەکەی دامەزراوەکەیە بۆ 
توانادارکردن و زیادکردنی لێزانی و لەئەستۆگرتنی 
ئ����ەرک و کارەکان بەش����ێوەیەکی کارات����ر. ب����ەاڵم 
تواناس����ازی ئاف����رەت هەوڵدانە بۆ گەش����ەپێدان و 
پەرەپێدان����ی توان����ا فیزیکی و جەس����تەیی، ئەقڵ 
و ژیری، هەس����ت و ڕوحییەکان����ی ئافرەت لە پێناو 
ئازادکردنی لە س����تەمێکی کۆمەاڵیەت����ی، مێژوویی 
و سیاس����ی. گەڕاندن����ەوەی مافەکان����ی بڕیاردان، 
خاوەنێتی، هاوبەش����ی و شەراکەتی هاوسەنگە بۆی 
وەک تاکێکی م����رۆڤ لە تەواوی جومگەکانی ژیانی 
کۆمەاڵیەت����ی، ئاب����ووری وسیاس����ی کۆمەڵگەکەی. 
تواناسازی ئافرەت بەرزکردنی پێگە ودوبارە پێناسە 
کردنێت����ی وەک مرۆڤ بەدەر لە س����یما و ڕواڵەتە 
جەس����تەییەکەی. توانادارکردنێت����ی بۆ دیاریکردنی 
ئامانج����ە س����تراتیژییەکانی ک����ە مەبەس����تیەتی لە 
ژیانی����دا پێی بگات. هەروەها خ����ۆی لە گۆڕانکاری 
ج����ۆری پەیوەندییەکان����ی نێوان ئاف����رەت و پیاو 
دەبینێتەوە بە ئاڕاس����تەی پێگەیاندن وبەهێزکردنی 
بۆ ڕاس����تكردنەوەی چەم����ک و ب����اوەرە هەڵەکان 
ونەهێش����تنی هەژموون����ی پیاو لەس����ەر خۆی وەک 
خاوەن و گۆڕینی بە پەیوەندی هاوسەنگی هاوبەشی 

و شەراکەت لە ژیانی هاوژینیدا. 
تواناسازی ئافرەت لەسەر ئاستی جیهان گرنگی 
و  پێدەدرێ����ت 

جێ����ی بایەخی ڕێکخراوەکان����ی کۆمەڵگەی مەدەنی 
و سیستەمە دیموکراس����ییەکانە. یەکێتی ئافرەتانی 
کوردس����تان، لە س����ۆنگەی لەبەرچاوگرتنی گرنگی 
تواناس����ازی و پێویس����تی تواناس����ازی سەرچاوەی 
مرۆیی وەک پێشمەرجی سەرکەوتن و پێشڤەچوون، 
ل����ە دوایین کۆنگ����رەی خ����ۆی ل����ە ئەیلولی٢٠١٨ 

تواناس����ازی ئافرەتی کردە بنەمای سەرەکی گشت 
ئامانجەکانی، هاوکات یەکێک لە بەشەکانی بەو ناوە 
و بۆ ئەو مەبەس����تە تەرخان کرد. تواناس����ازی الی 
یەکێتی ئافرەتانی کوردس����تان وێڕای ئەوەی وەک 
پرۆس����ەیەکی گشتگیر لەسەر ئاس����تی کۆمەڵگە و 
البردنی ئاس����تەنگەکان لەپێ����ش تواناکانی ئافرەت 
و پەرەپێدانی تواناکانیان بۆ بەدیهێنانی یەکس����انی 
جێندەری مەبەست و داوای س����ەرەکیمانە، لەسەر 
ئاس����تی ڕێکخراوەیی����ش خۆی لە ل����ە دوو تەوەردا 
دەبینێتەوە و لە چەندین بواری جیاواز کاری لەسەر 
دەکرێت، تەوەری یەکەم تواناسازی خودی کادرانی 
یەکێتی ئافرەتانی کوردستانە و تەوەری دووەمیش 

تواناس����ازی ئافرەتانە بەشێوەیەکی گشتی لە ڕووە 
مەعریفی، ڕوحی و پیشەییەوە.

یەکێتی ئافرەتان گرنگییەکی زۆر بە س����ەرچاوە 
مرۆییەک����ەی خۆی دەدات و لە ڕێ����گای جۆراوجۆر 
هەوڵ����ی پێگەیاندنی کادرانی لە بواری تایبەتمەندی 
کاری ڕێکخراوەکە و بوارە گرنگەکانی دیکە دەدات، 
ئامانج ل����ەم پرۆس����ەیە پەرەپێدان����ی توانا مرۆیی 
و پیش����ەییەکانی کادر و زیادکردن����ی ئاگاییانە لە 
بواری پرس����ی ئافرەت و ڕەهەندەکانی ئەم پرس����ە 

و س����ەرچاوەکانی ستەمی سەر ئافرەت و فێمێنیزم 
وەک تیۆر و وەک بزووتنەوە و جێندەرناسی و کاری 
ڕێکخراوەیی بەشێوەیەکی گشتی، هاوکات بۆئەوەی 
کادرانی بەئاگا و تێگەیش����توو بن لە پرسە سیاسی 
و کولت����وری و مێژوویی����ەکان، ئەمەش لەبەرئەوەی 
ب����ە توانا و لێزانی ئەو س����ەرچاوە مرۆییە ڕاهێنراو 
و پێگەیش����تووە ڕێکخراوەکە بگەیەنرێتە ئاستێکی 
بەرز لە پێشکەوتن و دامەزراوەیی و جەماوەریبوون، 
بەش����ێوەیەک کاریگەرییەکی زیاتری هەبێت لەسەر 
ڕای گش����تی ئافرەت����ان و لەو ئاستەش����دا بێت کە 
خواس����ت و داواکارییەکانیان بس����ەپێنێت. هاوکات 
ه����ەر ئەو س����ەرچاوە مرۆیی����ە دوای قۆناغی کاری 

ڕێکخراوەییان بتوانن ڕۆڵی سەرکردە ببینن و متمانە 
بە توانایان بکرێ و ئەرک و بەرپرس����یاریەتییان لە 
هەموو ئاستەکانی پلە و دەسەاڵت پێ بسپێردرێت.

تەوەری دووەمی تواناسازی الی یەکێتی ئافرەتان 
تواناسازی ئافرەتانە بەش����ێوەیەکی گشتی، کە لە 
چەندی����ن ب����واردا پێ����ڕەو دەکرێت، ل����ە هەمانکات 
ه����ەردوو الیەنی ماددی و مەعن����ەوی ژیانی ئافرەت 
لەخۆدەگرێت، تواناسازی الی ئێمە تەنها تواناداری 
سیاسی و ئابووری و زانستی نییە، بەڵکو تواناسازی 
مەعنەویی����ە لەهەمانکاتدا، وەک بنەمایەکی نەگۆڕی 
پالن����ی کارمان؛ وانە و س����یمیناری هۆش����یاری و 
ڕۆشنبیری الی ڕێکخراوەکەمان هاوکاتی ئەنجامدانی 
ه����ەر خولێکی پیش����ەیییە، ب����ڕوای تەواومان بەوە 
هەیە بۆ ئەوەی ئافرەت س����ەرکەوتوو بێت، دەبێت 
متمانەی بەخۆی بەهێز ب����ێ و توانای بڕیاردانی لە 
ژیانی خۆی هەبێت، تەنها لە س����اڵی٢٠٢١ لەالیەن 
بەشی تواناس����ازی ڕێکخراوەکەمان لە سەرتاسەری 
کوردس����تان زیاتر لە''٩٩٢'' چاالک����ی بۆ ئافرەتانی 
کوردس����تان ئەنجام دراوە، کە خۆی لە کردنەوەی 
خولی پیش����ەیی جۆراوجۆر هاوکات بەرزکردنەوەی 
ئاستی هۆشیاری و پێشکەشکردنی سیمینار لە بوارە 
جیاجی����اکان دەبینێتەوە. لەو پرۆس����ەیەدا هەزاران 
ئافرەت سودمەند بوون، جیا لەوەش چەندین پالن 
و پرۆژەم����ان بۆ مەبەس����تی تواناس����ازی ئافرەتان 
هەی����ە، وەک تواناس����ازی ئافرەتان����ی بەرکەوتووی 
توندوتی����ژی و توانادارکردن����ی ئاف����رەت لە بواری 
سیاس����ی و ئامادەکردنی کادری ئافرەت بۆ گێڕانی 
ڕۆڵی کاریگەر لە کایەی سیاس����یدا. ئەم پرۆسەیە 
بەردەوام����ی پێ دەدەین و هەوڵەکانمان چڕ کردووە 
و س����اڵی٢٠٢٢ بە ساڵی تواناسازی ناو کردووە . بە 
هیوای جێبەجێبوونی تەواوی پالنی ئەم س����اڵەمان 
و بەش����داریپێکردنی زۆرترین ژم����ارەی ئافرەتان و 

سوودمەندبوونیان لە کار و پرۆژەکانمان.

زۆرێک لە ئافرەتان لەبڕیاردانا هانا بۆ کەس����انی 
تردەب����ەن، چونکە ئ����ەو ئازادیەیان ب����ۆ فەراهەم 
نەک����راوە لەبڕیاردان����دا ئەومافەی����ان پێن����ەدراوە 
لەس����ەرەتای بونیان بەوهۆیەشەوە دوودڵ دەبن، 
چونکە ترس����ی هەی����ە ئ����ەو بڕی����ارەی دەیدات 
بەش����ێوەیەک لەش����ێوەکان نەتوانێت بیباتەسەر 
یاخود ب����ەزەرەری ئ����ەو کۆتایی بێ����ت هەرکات 
ئەمە ڕوویدا سەرزەنش����ت دەکرێ و دەکەوێتە ژێر 
گوش����ارەوە له بەر ئەم هۆکارە بڕی����اردان بۆ ئەو 
کارێکی ئێجگار سەختە، لەچواردەورومان به وجۆره  
ئافرەتیان ڕاهێناوە ئەگەر پیاوەکان هەڵەش بکەن 
بەقەدەر هەڵەی ئافرەتەکان س����ەنگی نابێت واتە 
بەوشێوەیە کەسێک نیە بەوان بڵێت هەڵەت کرد .
ڕیچ����ارد تیمپل����ەر دەڵێ����ت : چ ش����تێک دڵی 

ت����ۆ کەمەندێش ک����ردووە؟ چ ش����تێکی تایبەتت 
لەهاوژینەک����ەدا ب����ەدی ک����ردوە؟ وای لێکردوی 

ڕەخنەبگری و هێرش بکەی؟
هەندێکجار دەست تێوەردانی زیاد لەڕادە دەبێتە 
هۆی تێکچوونی دەرونی و نەخۆش����ی جەستەیی 
ل����ە ئافرەتدا، لەزەر هەن����دێ ناکرێت وەک ئالەت 
تەماش����ای بکەی و کۆنتڕۆڵی لەدەس����تی تۆبێت 
دەبێت سەربەس����ت بژی و ماڤەکانی پارێزراوبێت، 
چونکە ئەگەر هاتوو ه����ەرکام لەمانە بونی نەبوو 
ئەوە الس����ەنگی دروست دەبێت و دەبێتە قوربانی 
دەستی قوربانیەک. ئێستا سەیری ئەوانە بکە کە 
لەچواردەورت����ن زۆر دوور مەڕۆ هەر لەخێزانەکەی 
خ����ۆت لەخزمەکان����ت کام لەمانەی دەیانناس����ی 
بەگرنگەوە بەئافرەت دەڕوانن، زۆرێک لە ئافرەتان 

لەالیەن هاوس����ەریانەوە تۆق کراون، بازنەیەکیان 
بۆ کێشاوە وەک سنور بۆی نییه  لەوبازنەیە زیاتر 
هەنگاوبنێ هەرچەندە ئەگ����ەر تواناکانی ئەو زۆر 
لەو س����نورەزیاتربێت کەبۆی دی����اری کراوا، بەاڵم 
لەگەڵ ئەوەش����دا کۆمەڵێک پەرژین هەیە دەرچون 

لەو واتە دەرچون لەژیان .
وەک دەبینین زۆرێک لەئافرەتان وەک کاالیەک 
مامەڵەیان لەگەڵ دەکرێ هەرچەندە ئەو ژیانەشی 
ب����ەدڵ نییە، بەاڵم دەبێت ڕازیبێت چونکە ئافرەت 
کاتێک شکس����ت دێنێ لەو ژیان����ەی کەهەڵیبژارد 
ناوێک و ناتۆرەیەکی دەکەوێتەس����ەر لەدوای ئەوە 
هەم����وو هەنگاوەکانی بەژماردەی����ە هەموو کارێک 
کەبیەوێ بی����کات دەبێ����ت چ����واردەور بڕیاریان 
لەسەردابێت ئەوکات بەبوون و نەبوون ئەو دەبێت 

ڕازیبێت. ئیتر ئاوایە لەناو ئەوکۆمەڵگایە بۆی نییە 
هەنگاوێک بنێ ئەگەرهاتوو بەدوای ئارەزووەکانی 
ک����ەوت ئ����ەوکات لەهەمووالیەک����ەوە ب����ۆی ئیتر 
هەرکەس����ەو بەویس����توو ئارەزووەکانی خۆی، من 
دەڵێم ئ����ەوەی دینەک����ەت بۆیدان����اوی ئەوەبکە 
لەوەدڵنیادەبی����ت کەکارەکەت هەڵ����ەی تێدانییه . 
ئای����ا هەمان هەس����تت هەیە ب����ڕوات بەوەهێناوە 
ئەوتوانایان����ەی ئەوهەیەت����ی هەوڵبدەیی لەگەڵی 
بۆگەیشتن بەویستەکانی یاخود وەک ئەوەی بڕوات 
بەخۆت هەیە هەمان بڕوات هەیە بەویش، جڵەوی 
کارەکانی خۆیۆبدەدەس����ت خۆی با هەستی باوەڕ 

بەخۆبونی تێدا چەکەرە بکات.
 *مامۆستا لەسنوری پەروەردەی دەشتی 
هەولێر

  تواناسازی الی ئێمە تەنها تواناداری سیاسی و ئابووری و زانستی 
نییە، بەڵکو تواناسازی مەعنەوییە لەهەمانکاتدا، وەک بنەمایەکی نەگۆڕی 
پالنی کارمان؛ وانە و سیمیناری هۆشیاری و ڕۆشنبیری الی ڕێکخراوەکەمان 
هاوکاتی ئەنجامدانی هەر خولێکی پیشەیییە، بڕوای تەواومان بەوە هەیە 
بۆ ئەوەی ئافرەت سەرکەوتوو بێت، دەبێت متمانەی بەخۆی بەهێز بێ و 
توانای بڕیاردانی لە ژیانی خۆی هەبێت
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سروه به رزنجی

 سه ركه وتنه کانی ئافره تی کورد له تاراوگه 

ڕوژین بەحسا پروژێن خوە دکت

شيماء مصطفى 

ل دەمێ هاتن����ا گڕوپا تیروریا داعش ل 
ساال ٢٠٠٤ێ بو ناڤ سنورێن کوردستانێ، 
د ڤی دەمی دا ئەز هاریکاریا کچ و ژنێن 
ئێزدی بکم و نەخۆش����یەك مەزن چێبوو 
بو من کو س����ێ پاس����ەوانێن من گیانێ 
خ����وە ژ دەس����ت دان، م����ە پروژەیەك 
 new life، hello ئامادە کر بناڤێ
tomorrow ل باعەدرێ بو بیس����ت 

کچان و خولێن کاری دەستی بوون.

 هەروەس����ا مە ب ڕێکا س����کایپ دان و 

س����تاندن لگەل هندەك پسپورا دکر. مە 
دڤیا ئ����ەم وانا ژ نەخوش����یێن دەڕونی 
ڕزگار بک����ن، ب هاریکاری���ا حکومەتا 
ئەڵمانی���ا هژم���ارەکا م���ەزن ژ کچ���ان 
ڕەوان���ەی ئەوڕوپا کرن. هەروەس���ا من 
دڤیا گروپ���ەکا موزیک���ێ دامەزرینم ل 

شاریا.
پش���تی مە س���تران هەلبژارتین مە 
هنارتن ب���و ئیس���تانبولێ دا کو بهێتە 
دروس���تکرن، س���ترانەك ژ وانا گەلێری 
بوو، دبیت ژ بەری دوو تا س���ێ س���ەد 

س���اڵ بیت، ب ناڤێ گەلیێ ش���نگالێ، 
تش���تێ ل دەڤ من س���ەیر و نەخوش 
ئەو بوو هندەك کەس���ان دگوت ئەم نە 
کوردی���ن، من دڤیا ب ڤ���ێ چەندێ ئەز 
دەنگێ م���ە بگەهین���م جیهانێ و ئەڤ 
کچە ببن س���تێر د ب���وارێ هونەری دا، 
من دڤێت ئەز سوپاسیا ڤیان خانێ بکم 
سکرتێرا ئێکەتیا ئافرەتێن کوردستانێ.

  
ی  و و می���ژ

تاراوگ���ه  ل���ه  ک���وردی  ره وه ن���دی 
ده گه رێته وە بۆ س���ااڵنی شه سته کانی سه ده ی رابوردوو که 

کورده کان له هه موو پارچه کانی کوردس���تان له به ر هۆکاری سیاس���ی 
و زوڵ���م و زۆرداری حکومه ته کانی واڵته کانیان به ناچاری زێدی باوو 
باپیران���ی خۆیان جێهێش���توە و په نایان بردۆته هه ن���ده ران به تایبه 
ت کیش���وه ری ئه وروپا. له دیاس���پۆرا ژیانێکی تریان ده ستپیکردوە 
ول���ه ن���او کۆمه ڵگه  تازه که یا جێگای خۆی���ان کردۆته وە وە ک هه ر 
هاواڵتیه ك���ی ئ���ه و واڵتانه له رووی ئه رک و ماف���ه وە به رده وامیان به 
ژیانداوه. له همان کاتیشدا ڕه سه نایه تی کوردبوونی خۆیان پاراستوە 
و ل���ه ن���او ماڵ و له گه ڵ خێزان���دا وە ک کوردێک ژیاون. ئێس���تاش 
نەوەکانی���ان هاوواڵتی   ئەو واڵتانەن وپێگ���ەی   كۆمەاڵیەتی   به رزیان 
هەی���ە وژمارەیەكی   زۆر لە سیاس���ەتمەدار وئەندام پەرلەمانمان هەیە 
ك���ە بە رەچەڵەك كوردن،   جگە لە ژمارەیەكی   زۆری   ئەكادیمی  س���ه 
رک���ه وتوو له بواره جیاجیاکندا  كە بە جیهاندا باڵوبوونەتەوە.  ئەمانه 
سەرمایەیەكی  مرۆیی ونه ته وه یی  گەورەی  کوردبوونه. الوه کانی کورد 
به گشتی ش���انازی به ره چه ڵه کی کوردبوونی خۆیان ده که ن وخۆشه 
ویستی و خه مخۆریان بۆ خاک و نیشتمانی کوردستان نیشان ده ده ن.

ل���ه م باب���ه ته دا تیش���ک ده خه ینه س���ه ر خاتونێکی الو وە ک 
نمون���ه یه کی ئافره تی کوردی کۆلنه ده ر که له بوارێکدا س���ه ركه وتنی 
به ده س���تهێاوه به گشتی زیاترتایبه ته به پیاوان وجاران که م ئافره ت 

هه بوو خۆی له قه ره بدات ئه ویش پسپۆڕی نه شته رگه ری دڵه.
 )Cardiothoracic surgery(. . دکت���ۆر ڤیان س���یدو، خاتونێكی به 
توانا له ناوخێزانێکی کوردپەروه ری عه فرینی رۆژئاوای کوردس���تان له 
ش���اری ئاخنی ئه ڵمانیا چاوی بەژی���ان هەڵهێناوە. هه ر له مندالیه وە 
زیره ک���ی و چاپوکی تێدا ده رده که ویت وقۆناغەکانی خویندنی بنه ره تی 
و وئامادەیی به سه رکه وتوویی ده برێت، به شیوەیه ک له به ر زیره کی له 
پۆلی ١٠ وە یه کسه ر ده خریته پۆلی ١٢ و به به  رزترین نمره قۆناغی 
شه ش���ی ئاماده یی ده برێت وپاشان کۆلیجی پزیشکی له زانکۆی شاری 
بۆنی ئه لمانیا ته واو ده کات و یه کس���ه ر بواری پس���پۆری پزیشکی نه 
ش���ته رگه ری دڵ هه ڵده بژێرێت وده ستبه کار ده کات له نه خۆشخانه ی 

زانکۆیی شاریتی له به رلینی پایته ختی ئه لمانیا. 
شایانی باسه له ناو پزیشکانی ئافره ت ته نانه ت له رۆژئاواش ده گمه ن 
ئ���ه م بواره کارده که ن. وە ک خ���ۆی باس ده کات وده ڵێت:"پیش چه 
ند سالێک که چومه ناو پسپۆریه که وە تاکه پزیشکی ئافره ت بووم له 
کۆی هه موو پزیشکه کانی به شه که که ژماره یان زیاتر له ١٠ پزیشک 
بوو، پێشوازیان لێکردم وپیانوتم ئه م بواره بۆ ئافره ت زه حمه ته و زۆر 
هیال ک ده بیت". له وه اڵمدا ئه میش پیان ده ڵێت که الی ئاش���کرایه 
که بوارێکی قورسی هه ڵبژاردوە ورێگایه کی دوورو پر مه شه قه ته به اڵم 
ویستوو ئاره زوویه تی که به م کاره ی زیاترخزمه تی مرۆڤایه تی بکات 
و بتوانی���ت زۆرترین ک���ه س له مردن رزگار بکات. به عه ز م و ئیراده 

یه کی به هێز و کۆلنه ده رییه وە شه وو رۆژ ده خاته سه ر یه ک و له 
جیاتی سه ردان و گه ران و گه شتوگوزار، هه موو کاته کانی بۆکارکردن 
له هۆلی نه ش���ته رگه ری ته رخان ده کات وتا س���ه رکه وتن به ده ست 
دێنێت و بروانامه ی پسپۆری به ده ست دێنێت له نه شته رگه ری دڵدا 

 )Facharzt Herzchirurgie( به زمانی ئه ڵمانی
به م کاره ی س���ه لماندی که توانای ئافره ت ل���ه پیاو که مترنیه و 
هه رچه ند رێگا سه خت بێت به ئیراده ی به هێزوهه هه وڵدان ده گه یت.
ئیس���تا دکتۆر ڤیان وە ک دکتۆری پس���پۆر له نه شته ری دڵدا له سه 
نت���ه ری گ���ه وره ی دڵ له هه رێمی برنداندورگ له ئ���ه لمانیا کارده کات 
و رۆژان���ه چه ندی���ن نه ش���ته رگه ری دڵ ب���ه س���ه رکه وتوویی ئه نجام 
ده دات.جێگه ی دڵخۆش���یه، که له هه مانکاتیش���دا سه رقالی تویژینه وە 
ی زانس���تییه له بواری یه کس���انی جێنده ری له توێژینه وه ی زانستیه 
پزیش���کیه کاندا )Gender in Medicine)GiM( . ئه م بواره گرنگی 
ددات به دادپه روه ری کۆمه اڵیه تی له بواری پزیش���کیدا و به مه به ستی 
خۆپاراس���تن و پێشکه وتنی جۆری خزمه تگوزاری پزیشکی بۆ هه ردوو 
ره گه زی نێر و مێ بۆ نمونه ده رکه وتوە تا ئێس���تا زۆربه  ی تویژینه وه  
زانستیه کانی تایبه ت به جۆری نه خۆشیه کان و چۆنیه تی خۆپاراستن و 
زه ره ره  الوه کیه کانی )اعراچ جانبیە( زۆربه ی ده رمان له سه ر پیاوان ئه 

نجامدراون و پیاوان زیاتر س���ودمه ند ده بن له خۆپاراستن له نه خۆشی 
و به کارهێنان���ی ده رمان وه ک له ئاف���ره ت، له م بواره دا هه وڵ ده ده ن 
توێژینه وه كان له سه ر ئافره تیش بکرێت وداتاکان کۆبکرێنه وە تا له دوا 
رۆژ ئافره تی���ش وه ک پیاو س���ودمه ند بێت له ئه نجامی تویژێنه وه کان و 
رێنماییان له به ررده س���ت بێت بۆ رێگرتن له نه خۆشی بیگومان مایه ی 
ش���انازییه بۆ ئێمه ی ئافره ت���ی کورد که کچه کوردێک له پێش���ره وی 
ئافره تانی ئه كادیمی بێت له جیهانی رۆژئاوادا. له هه مان کاتدا کار بکات 
بۆ به رجه سته کردنی یه كسانی جێنده ری له بواری زانستی پزیشکیدا بۆ 
خزمه تی ئافره تانی جیهان، چونکه ئه نجامی هه رتویژینه وه یه كی زانستی 
له جیهان بالوده کرێته وە وسوده که ی بۆ گشت مرۆڤایه تی ده بێت. 
ش���ایانی باسه خاتوو دکتۆر ڤیان، شان به شانی پسپۆری پزیشکی 
هەڵگ���ری بیروب���اوەڕی نه ته وای���ه تی و مرۆڤایه ت���ی و کوردایه تیه 
وە ک ی���ه کێک���ه له نه وه کانی ک���وردی له دایکبووی ه���ه نده ران که 
به هه س���تی نه ته وەیی گۆش���کراوە و په روەرده ک���راوه. یه کێكه له ئه 
ندامان���ی کۆمه ڵه ی پزیش���کانی کورد له ئه ڵمانی���ا و له گه ڵ وە فدی 
کۆمه له که یان س���ه ردانی کوردس���تانی باش���ورو رۆژئاوای کردوە بۆ 
یارمه تیدانی په نابه ران وئاواره کانی که مپه کان. هه روه ها له ئه ڵمانیاش 
چاالکانه بەش���داری لە ک���ۆڕو کۆبوونەوە وچاالکیی���ە مەدەنییەکان ده 
کات ول���ه فرس���ه تێک ده گه رێت که ده نگی ئاف���ره ت ومندالی کورد له 
رۆژئاوا بگه یه نیته جیهان و که گه لی کورد گه لێکی دیموکراس���یخواز 
و ئاش���تیخوازه و ماف���ی خۆیه تی که له س���ه ر خاکی خ���ۆی به ئازادی 
بژیت، چه ندین جار له کۆنفرانس���ی نه ته وه یه کگرتوە کان له سویسراو 
نیورۆک به ش���داری کردوە و پەیامی   ئاف���ره ت و مندااڵنی رۆژئاوای گه 
یاندۆته خاوه ن بریارانی   جیهان و ئەمەش كاریگەری   خۆی  هەبوو لەسەر 
هەوڵەكانی   واڵتانی   رۆژئاوا بۆ پشتیوانی ئاواره کانی کورد له رۆژئاوا و 
باشکردنی دۆخی ناله باری ژیانی ئافره ه ت ومنداڵی کورد له و ده ڤه ره 
و داوای کرد کۆمه ڵگای نێوده وڵه تی گرنگیان پێبدات و خزمه تگوزاری 

پزیشکی و خویندن و ژیانی ئارامیان بۆ دابین بکات. 
ماوه بڵێین که هۆکاری س���ه رکه وتنه کانی خاتوو ڤیان جگه له هێزو 
توان���ای زۆری خۆی، ده گه رێته وە بۆ په روه رده ی خێزانه كه ی. وە ک 
باس ده کات هیچ کاتێ���ک دایک و باوکی جیاوازیان نه کردوە له نێوان 
ئ���ه م و براکانی و وه ک یه ک مامه ڵه یان ک���ردوون، ئه مه ش یارمه تیداوه 
که ب���اوه ری به خۆی به هێزبێت وجی���اوازی نه بینێت له نێوان توانای 
ئاف���ره ت و پیاودا. جگه له مان���ه ش دایکی هانده ری بوە بۆ په ره پێیدان 
وپێشکه وتنی ده ڵێت :" دایکم هه موو جارێک پێیده وتم که تۆ به توانایت 
و سه رده كه وێت، هیچ شتیک نیه مه حال بیت، گرنگ ئه وه یه کۆلنه ده یت 

و به رده وام بێت تا سه ربکه وێت و یارمه تی گه لی خۆشت بده یت". 
س���اڵو ل���ه دایکی دکتۆر ڤیان وگش���ت ئه و دایکه ب���ه هێزانه ی که 
په یام���ی پی���رۆزی دایکایه ت���ی وه ک خۆی ده گه یه نن و پش���تیوانی به 
هێ���زی منداڵه کانیان ده بن تا به ئامانج و په روه رده یان ده که ن له س���ه ر 

خۆشه ویستی نیشتمان و مرۆڤایه تی.
ل���ه کۆتایی���دا ده ڵێین ئافره تی کورد هه میش���ه رۆلی زۆر گه وره ی 
نواندوە و س���ه رکه وتنی به ده ستهێناوه و به رده وام هه نگاو ده نێت 
به ره و پێشخس���تنی دۆزی ئافرت نه ک هه ر له س���ه ر ئاستی کوردستان 
به ڵکو له س���ه ر ئاستی جیهانیش له رێگه ی ئافره ته کانی دانیشتووی 

تاراوگه وە.

شەیما مستەفا

ی کورد هه میشه رۆلی زۆر گه وره ی نواندوە و سه رکه وتنی 
     ئافره ت

 هه نگاو ده نێت به ره و پێشخستنی دۆزی ئافرت 
اوه و به رده وام

به ده ستهێن

تان به ڵکو له سه ر ئاستی جیهانیش له رێگه ی 
نه ک هه ر له سه ر ئاستی کوردس

ئافره ته کانی دانیشتووی تاراوگه وە
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دووربوون له هه ر 
توندوتیژیه ك جێگای 
شانازی و سه ر بڵندیه 

 له تاراوگه وه 

فه زیله شۆرش - هۆڵەندا

پێش���که وتن و به ره وپێش���چوون و ئازادی هه ر 
کۆمه ڵگه یه ك به ستراوه به به رزبوونی راده ی فکری 
و دوورب���وون له بیانوکانی ئایی���ن و کۆمه ڵگه ی 
دابونه ری���ت، کۆمه ڵگه یه ك���ی ئ���ازاد و دوور له 
توندوتییژی پێویستی به  خۆ دووركردنه له لۆمه 
و لۆمه کاری و، نه که وتنه ژێر بالی فالکامی و چه 

واشه یی ناحه زانی پێشکه وتن. 
تێپه راندن���ی ته حه دیه کانی دوژمنی بیروباوه ره  
بوێره کان له ئ���ازادی به تایبه تی ئازادی ئافره ت 
ئاس���ان نیه، به اڵم مه حاڵیش نیه، ئه وه ی له سه ر 
تاك و کۆمه ڵگای���ه، په روه رده یه ک���ی هاوچه رخ 
و رێزگرت���ن ل���ه یه کتر له روانگ���ه ی مرۆڤبوون و 
پێشلنه کردنی مافی یه کتر. هه ستی نه ته وایه تی و 
خۆشه ویستی بۆ گه ل و نیشتمان و مرۆڤ بوونمان 
به رپرسیاره تیه له پاراستنی که لتوره جوانه کانی 
نه ته وه م���ان و خه مخۆریم���ان بۆ نیش���تیمان، له 
هه مانکات پێویس���ته ئاگادار بی���ن له فه رهه نگی 
نه ته وه کان���ی تر ب���ه تایبه تی پێش���که وتووه کان 
له بواری زانس���ت و رۆناکبی���ری و مافی مرۆڤ 
و ماف���ی ئافره ت به تایبه ت، به مه رجێ یاس���ای 
کوێری���ان بۆ نه کرێ���ت، ده س���ته به رکردنی مافی 
ئافره ت هاوته ریبه له گه ڵ  پێشکه وتنی کۆمه ڵگا، 
دوورب���وون ل���ه تووندووتیژی دژ ب���ه ئافره تیش 
هاوته ریبه له گه ڵ ده سته به رکردنی مافی ئافره ت، 
بێگومان دووربوون له هه ر تووندوتیژییه ك جێگای 
ش���انازی و س���ه ر بڵندیه بۆ هه ر مرۆڤێک کاتێك 
که ده ستپێش���خه ری ده کات له رۆش���ه نگه ری و 
تێگه یان���دن و په روه رده کردنی نه وه یه کی دوور له 

توندوتیژی. ڕەوش���ەنبیر کرن و پەروەردەکرنا جڤاکی 
دیارکرنا ئاستێ پێشکەفتنا هەر وەالتەکی 
یە، هەر وەالتەکێ ئاس���تێ ڕەوشەنبیریا 
جڤاک���ێ وی وەالتی الواز بب���ت بێگومان 
کارتێکرنێ ل ئاس���تێ پێش���کەفتنێ ژی 
دکت، رەوش���ەنبیرکرنا جڤاکی س���توینێ 
س���ەرەکی یە بو پێشخستنا وی وەالتی و 
ئەگەر ئاستێ ڕەوشەنبیریێ بلند بت دبتە 
رێکەك بو ناس���اندنا وەالت���ی بو وەالتێن 

دەوروبەر و تا ئاستێ جیهانێ ژی.

ش���ەهال رێکان���ی سەرپەرش���تا الپ���ەرێ 
قانوون و جڤاک ل روژناما ئەڤرو:

پەروەردە کرن ژ خێزانێ دەست پێ دکت، 
ب���و نموونە ئەگەر مە تاکەکێ ڕەوش���ەنبیر 
هەبت دێ مە خێزانەك ڕەوشەنبیر هەبت و 
ئەگەر خێزان نە ڕەوشەنبیر بت جڤاك ژی نە 

ڕەوشەنبیر دبت، هەر جڤاکەکی پیشکەفتن 
ب خوە ڤە دیتی تاکێ ڕەوش���ەنبیر هەیە، 
تاکێ ڕەوشەنبیر بنەمایێ وی جڤاکی بوویە 
و ل���ەوڕا ژ بو هەبوونا جڤاکێ ڕەوس���ەنبیر 
م���ە پێتڤی ب ت���اك و خێزانا ڕەوش���ەنبیر 
هەیە، جڤاکێ ڕەوش���ەنبیر پێتڤی ب تاکێ 
ڕەوشەنبیر هەیە هەروەسا پیتڤی ب خێزانا 

رەوشەنبیر هەیە. 
ئەگەرێ هزاا نەتەوەیی و چوونا وەالتیان 
بو دەرڤ���ەی وەالتی نەك ڕامانا وێ چەندێ 
یە کو حەز ژ وەالتێ خوە ناکەن یان هەستا 
نەتەوەی���ی ل دەڤ وان نین���ە، بەلکی هەر 
جهەكێ تاکێ ک���ورد بچیتێ ڤیانا وەالتی د 
دل���ێ وی دایە و خەلك ل دوی���ڤ ژیانەکا 
خوشتر و ئارامتر دچن و دڤێن ب سەردەمانە 
بژی���ن و ئەگەر ژ الیەکێ دی ڤە بەرێ خوە 
بدەین���ێ دێ بینین ه���ەر جڤاکەکێ ٣ چین 
هەن���ە ئەو ژی دەولەمەند و ناڤنجی و هەژار 
بەل���ێ د جڤاکێ مە دا بتن���ێ دەولەمەند و 
هەژار یێن هەین، هەر جڤاکێ ناڤنجی نەبت 
ئەو جڤاک���ە بەرەڤ نەمانێ ڤە دچت، بەلێ 
سەڕەڕای هەر تشتەکی دڤێت هزرا نەتوەیی 
و نیش���تیمان پەروەری���ێ ل دەڤ زاروکێن 
خ���وە و تاکێن جڤاکێ خوە مەزن بکین، دا 
کو نفش���ێ داهاتی خوە ب خودانێن وەالتی 

بزانن.
دەربارەی بەرپرس���یارەتیێ ژی بێگومان 
تاکێ مە هەس���ت ب بەرپرسیارەتیێ ناکت، 
هەستا بەرپرسیاریێ یا کێم بووی ئەڤە ژی 
ب���و الوازیا پەروەردا م���ە دزڤڕت، خێزان و 
دەیك و باب نەش���یاینە زاروکێن خوە فێری 
بەرپرس���یارەتیێ بکن ئەڤجا دچن زانکویێ 
ئەڤ زاروکێ���ن نەهاتین پەروەردە کرن دێ 
چەوا ش���ێت ڕولێ بەرپرسیارەتیێ وەرگرت 
بەرامبەر جڤاک���ی، ئەڤە ژی بو وێ چەندێ 
ڤەدگەڕت مە خێزانا ڕەوشەنبیر نینە د ناڤ 
جڤاکی دا و پێتڤی���ە قوتابخانە و خێزان و 
رێکخراوێن س���ڤیل و ڕاگەهان���دن بەرنامێن 
تایبەت هەبت و هەر دیس���ان ماموس���تایێن 

ئاینێ ڕولێ خوە ببینن.

کیفل���ی  نصرالدی���ن  رەم���ەزان 
:؛رەوش���ەنبیریەتا جڤاکی کومەکا بوهایانە 
ئەندامێن جڤاکی خو پێڤە گرێدن و کومەکا 
س���ەر  دا ل  وان  دنافب���ەرا  پەیوەندیان���ە 
بنەمایەکێ مەعنەوی و مادی لەورا چ جڤاك 
نینن بێ رەوش���ەنبیری و چ رەوش���ەنبیری 
ژی نین���ن بێ جڤاک ئانکو پێکڤە گرێدانەک 
هەیە ب شێوەکێ وەکهەڤ. كو دیڤ چوونا 
وان بهای���ان دهێتە کرن و هەر چڤاکەکێ بو 
چڤاکێ دی جیاوازی هەیە و ئاستێن ژ ئێک 
جیاوازتر هەنە لەورا قوناغا بەرپرس���ایەتی 
لڤێرە دەس���ت پ���ێ دکەت بەرپرس���ایەتیا 
رەوش���ەنبیری ئەرکێ کێ یە باش���ە مادەم 
پێکڤ���ە گرێدان هەی���ە دناڤب���ەرا ئەندامێن 
گڤاکی دا ئەفە دبیتە رامانا هندێ کو هەمی 

بەرپرسیارن؟ 
ژبەر ڤێ چەندێ هەر تاکەک لگور پێگەهێ 
خو بەرپرسیارە ژ گەشەسەندا رەوشەنبیریا 

چڤاکی بەالم ئەڤ���ە وێ ناگەهینت الیەنێن 
فەرمی بەرپرسیار نینن بەلێ مەرەم ژ الیەنێن 
فەرمی سیاس���ەتێن گش���تی یێن حکومەتێ 
نە ک���و دبێژنە سیاس���ەتێن پەروەردەیی و 

رەوشەنبیری و زانستی وئەکادیمی .
ئەفالگ���ون دبێژیت م���ەرەم ژ پەروەردێ 
بلند کرنا تاك و جڤاکانە بو ئاس���تەکێ بلند 
ئانکو بهایەکێ پیروز دتە مروڤی لەورا هەر 
رەوش���ەنبیریا خزمەتا مروڤی نەکت ب کێر 
ناهی���ت .ل ڤێرە بومە دیار دبت کو س���ێ 
کوشەیەک پەروەدەیێ هەیە جڤاک قوتابخانە 
خێزان کو بنەمانە بو رەوشەنبیری وپەروەدێ 
و ئێک یا دی تمام دکەت لەورا ئەرکێ هەمی 
یانە و هەمی ژی بەرپرسیارن تایبەت دەستە 
بژێرا رەوش���ەنبیری وپەروەدەیێ یانژی ئەو 
دەستە بژێرا سیاس���ەتێن گشتی دادرێژیت 
لڤێرە و ل ڤی س���ەردەمی ئەم نەشێن رولێ 
میدیایێ و زانکو و سوشیال مێدیایێ ئاماژە 
پێ نەکن بەلکو رولەک کارا هەیە ل س���ەر 
دەمێگ گلوبالیزمێ دا ژبەر ڤێ چەندێ ئەف 
بەرپرسایەتیە هەڤپشکە تاکی نینە یانژی نە 
گرێدایێ ئێک دەزگایێ حکومەتێ یە و خاال 
هەرە گرنگ رولێ دەیکێ یە وەکو ماموستایا 
ئێکێ بو زاروکی کو دبنە بنەما بو ئاڤاکرنا 

جڤاکەك مودێرن.

کاوار نێروەیی، بەرپرس���ێ ماال الوان ل 
دهوکێ:

بێگومان، هەستا بەرپرسیاریەتێ دهەمی 
بیاڤ و بابەتان دا، گرێدایی کومەکا فاکتەر 

و ئەگەرانە…
ب���و نموون���ە ئەگەر ب���اس ل هەس���تا 
نیشتیمانپەروەریێ بکەین، بێگومان تاکێ مە 
تا ئاستەکێ باش، هەست و ڤیانا نەتەوەیی 
و بەرپرسیارەتی یا نیشتیمانی لدەڤ هەیە، 
قوناغا شەرێ تیرورس���تێن داعش باشترین 
نمونەی���ە، کو ب ١٠٠ الوێ���ن ڤی وەالتی ب 
خو بەخش���ی گیانێ خو قوربانی ڤێ ئاخێ 
کریە، لێ پرس���یار ئەوە ل گورەیی ڤیانا مە 
و پێتڤی یا تیا مە وەکو قوناغا نوکەیا ئەم 
وەکو هەرێما کوردس���تانێ تێدا دەرباز دبین 

هەیە، ب هزرا بوچونا من نەخێر…
ڤ���ێ چەندێ ژی وەکی مە لس���ەر ئاماژە 
پێک���ری کوم���ەکا ئەگەرێن خ���و هەنە، وە 

کومەکا الیەنان ژێ بەرپرسیارن…
ئێک- نەبون���ا دادپەروەریێ دناڤا وەالتی 
دا، د هەمی س���ێکتەرێن ج���ودا جودا یێن 

ژیانێ دا.
دوو- نەبونا کەلتورێ پاداشت و سزادایی.
س���ێ- نەبونا سەروەریا یاس���ایێ وەکو 

پێتڤی.
سەبارەت الیەنێن خەتابار و پەیوەندیدار 

بڤی بابەتی ڤە:-
ئێک- نەبونا سیس���تەمەکێ رێکخس���تیێ 
پەروەردەیی، کار لس���ەر دروستکرنا ژێیاتیا 
نیشتیمانی و نەتەوەیی لدەف تاکی بکەت.

دوو - نەبوونا پەیامەکا ئێکگرتیا پارت و 
الیەنێن سیاس���ی و نە دانە دیارکرنا هێلێن 
گش���تی . ئەڤج���ا هەر پارت���ەك وەکو خو 

شەیما مستەفا

کی ژ پەروەردە و رەوشەنبیریا جڤاکی 
بەرپرسیارە؟

پێناسەیێ ددەتە هەس���ت و ژێیاتیا نەتەوە و نیشتیمانی و 
ئەندامێ خو لسەر پەروەردە دکەتن.

س���ێ- فرە گوتاریا نە رێکخس���تی یا مینبەرا میدیایێ ل 
کوردستانێ و کارکرنا وان لسەر دروستکرنا ژێیاتی یا حزبی 

و زالکرنا وێ لسەر ژێ یاتیا نەتەوەیی.
چوار- هەبونا سوش���یال میدیایەکا بێ سانس���ور و تێدا 
ڤەککرنا پەنجەرو زاویێن دونیا پێش���کەفتی و سەرسام بونا 
الوێ مە ب ژیانا موێرن و دروس���تبون و هزرکرنەکا دویر ژ 

ژیواری، ئەڤەژی دبیتە ئەگەرێ الوازیا ژێیاتیا نەتەوەیی.
پێن���ج- لێک نێزیکنەبونا گوتارا میدیایی و حزبی و ئاینی 
ڤێ چەندێژی کاریگەریا لسەر نە دروستبونا هەویا گشتی یا 

نەتەوەیی دکەتن.

رەمەزان نصرالدین کیفلی 

شەهال رێکانی

کاوار نێروەیی
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-" روبرتا میتسوال" ئافرەتێكی تەمەن ٤٣ ساڵ 
و خەڵكی "مالتا "،بە سەرۆكی نوێی پەرلەمانی 
ئەوروپا هەڵبژیردرا، "روبرتا" لە تویتێكدا خۆی 
وەك ئافرەتێكی س����ەركردەی گەنج و بەاڵم بە 
ئەزمون ناس����اند،كە دەتوانێ  رۆڵی كاریگەرو 
ئیجابی لەو پۆس����تە دا هەبێ�ت و بە ئاس����انی 
ئەو درزە سیاسیە خێرایەی لە ناو ئەوروپا دا 
هەیە چارەسەر بكات، "روبرتا " ماوەی ٢ساڵ 

و نیو لە پۆستەكەیدا دەمێنێنەوه.
 

- "فرانس����وا بتانكۆ" ئافرەتیكی تەمەن 6٨ 
ساڵە و خەڵكی فەرەنسایە وەك دەوڵە مەندترین 
ئافرەتی جیهان دەستنیش����انكرا، "فرانس����وا" 
بازرگان����ە و دامەزرێنەری كۆمپانیای"ئوروبال" 
ە ك����ە تایبەتە ب����ه كەلوپەل����ی جوانكاری و 
س����ەرمایەكەی بە 7٤ میلی����ۆن دۆاڵر مەزندە 
دەكرێ����ت، "فرانس����وا " هەروەها س����ەرۆكی 
ناوەندێك����ی چاالكە و تایبەتە ب����ە كاروباری 
مرۆڤدۆس����تانە و لە بواری زانس����ت و هونەر 

چاالكیی ئەنجام دەدات.

ن����وێ  دەركەوتووە،  - لە لێكۆڵینەوەیەكی 
ئ����ەو ئافرەتان����ەی ل����ە كات����ی دوگیانیدا لە 
باروودۆخێك����ی كۆمەاڵیەتی نەگەنجاودا دەژین 
مەترسی تووشبوونیان بە نەخۆشییە كانی دڵ 
و دەم����ار زیاترە بەراورد ب����ەو ئافرەتانەی كە 
لە باروودۆخێكی كۆمەاڵیەتی گونجاودا دەژین. 
ه����ەر ل����ەو لێكۆلینەوەیەدا ئام����اژە بە چەند 
هۆكار دەكات كە كاریگەری نەرینییان لە سەر 
باروودۆخی ژیانی ئافرەتی دووگیان هەیە، كە 
نالەباری دۆخی ئاب����ووری و نەخوێندەواری و 

شوێنی نیشتەجێبوون لەو هۆكارانەن. 
 

- ل����ە واڵتی ئەفغانس����تان و لە چەند رۆژی 
راب����ردوو ژمارەی����ەك ل����ە ئافرەتانی ش����اری 
كابول����ی پایتەحتی ئەقغانس����تان بۆ نارەزایی 
دەربرین بەرامبەر بە پۆش����ینی جیجاب رژانە 
سەرش����ەقام و پێیان وایە ئەم جیجابە تایبەت 
بە كولتووری واڵتەكەیان نییە، و نایانەوێت بە 
زۆرەمڵی پەیرەوی بكەن، ئەو خۆپێش����اندانە 
توندوتیژی لێكەوتەوە و بە گازی فرمێسك رێژ 

خۆپێشاندنەكەیان باڵوەی پێكرا.

–" ئایان پرێس����لی" ئەندامی ئەنجوومەنی 
یاس����ادانانی شاری بۆستن لە ئەمەریكا دەڵی: 
زۆر گرنگە پێش ئەوەی بیر بكەینەوە كە چۆن 
خانمان دەبنە كەس����ێكی سەركەوتوو، بێین و 
بە تێر و تەسەلی قۆناغەكانی ژیانی كچانمان 
ش����ی بكەینەوە و بە تەواوی ش����ارەزای ئەو 
قۆناغ����ە راگوازییە بین كە كچ تێیدا پەروەردە 
دەبێت، چونكە كچانی ش����ەكەت و تێكشكاو 
خانمی تێكش����كاویان ل����ێ  دەردەچێت". بۆیە 
پێویس����تە كچانی بەهێز پ����ەروەردە بكەین تا 
خانمی س����ەركەوتویان لێ  دەربچێت، ئەمەش 

مانای هوشیاری و پێشكەوتنی كۆمەڵگە.

لە هێلینەوە 

ئا:نەسرین حەسەن

سۆش����یال میدی����ا و ت����ۆڕە کۆمەاڵیەتییه کان 
ڕۆڵ����ی بەرچاوی هەیە لەژیان����ی ڕۆژانەماندا وە 
کاریگەرییەکی فراوانی هەیە لەس����ەر تاکەکانی 

کۆمەڵگە. 
بۆ هەموو کەسێک دەرگایەکی کراوەیە، چونکە 
هەر کەسێک ئارەزوومەند بێت و پێویستی بێت 
دەتوانێت زۆر بە ئاس����انی لە رێگەی ئەکاونتی 
خۆیەوە یاخود الپەرە ئەلیکترۆنییەکان و سایتە 
جیاوازەکانی سۆشیال میدیا بە گشتی سوودمەند 
بێ����ت لە ئەپەکانی وەک )فەیس بوک و تویتەر 
و ئینستگرام و سناپ چات و تیلیگرام و واتس 
ئەپ و ڤایبەر و هتد( کە هاوکاری بەرێوەبردنی 
کاروباری ڕۆژانەی کۆمەڵگ����ەی کردوە وە هەر 
کۆمەڵگەیەک بە پێی تایبەتمەندی خۆی سوود 
و زیانی ل����ێ وەرگرتووە،هەموو ئەوزانیاریانەی 
کە دەیەوێت دەتوانێت بەدەستی بهێنێت یاخود 

زانیاری ببەخشێت.

گەر بە وردی س����ەیری بكەین، دەبینین هەر 
تاكێك بۆخ����ۆی ئەكاونتێك����ی تایبەت بەخۆی 
هەیە كە دەتوانێ����ت چی بوێت وەری بگرێت و 
چی دەوێت باڵو دەكاتەوە،بەپێی پێداویس����تی 

ڕۆژانەی خۆی دەتوانێت بەکاری بهێنن.
ئایا سۆشیاڵ میدیا کاریگەری هەبووە لەسەر 
خۆ پێگەیاندنی ئافرەتان لە بوارە جیاوازەکاندا 

؟ 
ل����ە وەاڵم����دا دەتوانی����ن بڵی����ن بێگوم����ان 
کاریگەریەک����ی باش����ی هەب����ووە و پانتایەکی 
فراوانی گرت����ووە لە ژیان����ی ئافره تاندا،چونکە 
بەش����ێکی زۆری ئافرەتان لە ڕێگای سۆش����یال 
میدیاوە توانیویانە خواس����ت و ویس����تەکانیان 

بپێکن .

١- لە ڕووی پێگەیاندنی ئاستی مەعریفی:
بەش����ێک لە ئافره تان بە مەبەستی زانست و 
وەرگرتنی زانی����اری خۆ پێگەیاندن و فێربوونی 
زم����ان و بەرزکردن����ەوەی ئاس����تی مەعریفیان 
سوودێکی باشیان لێی بینیوە،تەنانەت توانراوە 

لەڕێگای ئۆنالینەوە بەشداربن لە بەدەستهێنانی 
بڕوانام����ەی ب����ەرزی ئەکادیمی بک����ەن کە بە 
ش����ێوازی ئۆنالین ئەو دەرفەتەیان بۆ ڕەخساوە 
و توانیویانە لە وواڵتێکی تر بڕوانامە بەدەس����ت 
بهێنن،جگە لەوە بتوانن هەر لە ڕێگای ئۆنالینەوە 
بەشداری لە خولی پێگەیاندن بکەن و بەشداربن 
لە وۆرک ش����ۆپ و س����یمیناری زانستی،چونکە 
لەم کاتەدا گرنگیەکی زۆر بەم بوارە دەدرێت و 
چەندین تۆڕی فراوانی بەس����تنی وۆرک شۆپ و 

سیمینار پەرەی پێدراوەو دروست بووە.
ت����ۆڕە  میدی����او  سۆش����یاڵ  گرینگ����ی   -٢
کۆمەاڵیەتیەکان لە پێگەیاندنی بواری ئابووری 

بۆ بوون بە خاوەن ئابووریەکی سەربەخۆ:
جگە لەم س����وودە مەعریفیانەی باسمانکردن 
ل����ە ڕووی ئابووریی����ەوە پاش دروس����تبوونی 
ئینتەرنێ����ت و تۆڕەکۆمەاڵیەتیی����ەکان، بازاڕی 
ئۆنالین الی بەش����ێک ل����ە هاواڵتیانی هەرێمی 
و خواس����تی  س����ەرنج  جێ����گای  کوردس����تان 
هاوواڵتیانەو، تا ڕادەیەک بازاڕە ئاس����اییەکانی 
گرتۆت����ەوە، هەرچەندە تا ئێس����تا سیس����تمی 
پارەدانی ئەلیکترۆنیش نیە، بەاڵم بە کاش ئەو 

پرۆسەیە ئەنجامدەدرێت. 
ئافرەت����ان ت����ا ڕادەیەکی ب����اش توانیویانە 
ئەو هەلە بقۆزنەوە ب����ۆ دۆزینەوەی کار یاخود 
کارک����ردن ل����ە ب����واری ب����ازاڕی ئۆنالیندا،بۆ 
پەرەپێدانی ئاس����تی پیش����ەیی خۆیان و سوود 

وەرگرتن لەو توانایەی کە هەیانە . 
ئەو ئافره تان����ەی دەیانەوێت ببن بە خاوەن 
بزنسی سەربەخۆی خۆیان دەتوانن سەرەتا لە 
ڕێگەی کاری ئۆنالین دەس����ت پێبکەن پاش����ان 
کاروپیش����ەکە فراوان بکەن بۆ ناو بازارەکان و 
ببن بە خاوەن دووکان و جێگای س����ەربەخۆی، 
چونکە فرۆش����تنی ئۆنالین تەواو ئاس����انە و لە 
هەمووش����ی گرنگتر پێویس����تت ب����ە پارەیەکی 
زۆر نی����ە بۆ ئەوەی دەس����ت پێ بکەیت. حەزو 
خولیاکانی خۆت ل����ە چیدا دەدۆزیەوە دەتوانی 
ئ����ەم کارە هەڵبژێ����ری، ب����ۆ نموون����ە چەندین 
ئافره تان بینیوە کاری )رستن و چنین دەکەن 

ل����ە ماڵەوە،یاخود کاری گوڵفرۆش����ی دەکەن، 
ی����ان کاری جومەلەی هێنانی کااڵ لە دەرەوە بە 
شیوازی ئۆنالین،کاری ش����یرنی دروستکردن و 
نانکردن و دروس����تکردنی خواردنە جیاوازەکان 
وخواردن����ی کوردەواری(کە لە ڕی����گای پەیج و 
ئەکاونتەکانیان بەرهەمەکانیان ساغ دەکەنەوە. 
یاخود گرنگی دان بەبواری تر کە حەزو خولیای 

خۆت تێدا دۆزیوەتەوە.
لە ئێستاش����دا گرنگیەکی زۆری پێ دەدرێت 
ل����ە الیەن ئافره تان����ەوە، زۆرێک ل����ە ئافره تان 
بوون بە خاوەنی بزنس����ی خۆیان و ئابووریەکی 
س����ەربەخۆیان هەی����ە .کە ئەمەش ب����ووە بە 
دەرفەتێکی باش����ی دروستبوون و پشت بەستن 
بە تواناو لێهاتووی خۆیان کە پێویس����تیان بە 

ڕەگەزی بەرامبەر کەمتر بێتەوە،

خاتوو فریش����تە صابر لە شاری ڕانیە باسی 
کارەکەی خۆیمان بۆ دەکات و دەڵێت :

سەرەتای کارەکەم بەشێوازی ئۆنالین دەست 
پێک����رد کە کاری )رس����تن و چنینە(س����ەرەتا 
لە ماڵ����ەوە کارەکانم دەکرد، ب����ەاڵم پەیجێکم 
دروستکرد بۆ ساغکردنەوەی کارە دەستیەکانم 
دوای ئەوەی خواس����تێکی زۆر هەبوو لەس����ەر 
بەرهەمەکانم، بیرم ل����ەوە کردەوە کارەکەم لە 
ماڵ����ەوە بهێنمە دەرەوە و بۆ ئەوەی ئاس����انتر 
و باش����تر کارەکانم ئەنجام بدەم بە مەبەس����تی 
فراوانکردن و دەستکەوتی زیاتر کارەکەم فراوان 
کرد،لە ئێس����تادا خاوەن دووکانی خۆمم،بەاڵم 
وازم لە کاری ئۆنالینێش نە  هێنا لە ئیشتاش����دا 
کاری فرۆشتن ئەنجام دەدەم لە ڕێگای دووکان 

و ئۆنالین . 
داوا ل����ە هەموو ئافره ت����ان دەکەم کە تواناو 
دەس����ت و بازووی خۆیان ب����ەکار بهێنن بۆ بە 
دەست هێنانی دەستکەوتی دارایی و بۆ بوون بە 

خاوەن ئابووریەکی سەربەخۆ.

ڕێژین قاسم محمود 

گرنگی و سوودی سۆشیال میدیاو تۆڕە 
کۆمەاڵیەتییەکان بۆ ئافره تان لە بواری پێگەیاندنی 

توانا و بەرزکردنەوەی ئاستی مه عریفیان 

زۆرێک لە ئافره تان 
بوون بە خاوەنی بزنسی 
خۆیان و ئابووریەکی 
سەربەخۆیان هەیە 
.کە ئەمەش بووە بە 
دەرفەتێکی باشی 
دروستبوون و پشت 
بەستن بە تواناو 
لێهاتووی خۆیان کە 
پێویستیان بە ڕەگەزی 
بەرامبەر کەمتر بێتەوە

  


