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دهۆك به رۆژی

رۆڵی دایك له فێربوونی زمانی دایك الی مناڵ

مانەوە و به رده وامبوونی هه ر نەتەوەیەک و سەرکەوتنی 
ل���ه و رێچكه ی���ه ی ده یگرێت���ه  ب���ه ر بۆ ب���ەرەو پێگەی 
دەوڵەتبوون و س���ه ربه خۆیی لەس���ەر بنه مای هەبوونی 
زمانێک ک���ە خەڵکەکەی بتوانن قس���ەی پێ بکەن و، 
لەوه ش گرنگتر پێی بخوێنن و بنووسن، بنیاد ده نرێت، 
وات���ه  زمانێكی یه كگرت���وو هه بێت ك���ه  له چوارچێوه ی 
ئ���ه و كۆمه ڵگه یه دا بووبێته  زمان���ی فه رمی، ئه مه ش به  
په روه رده كردنی تاك له خێ���زان و كۆمه ڵگه  ده توانرێت 

ئه و زمانه  گه شه  پێ بده ن.  
زامنكردنی بنیادنانی زمانێكی پاراو و ره وان له  منداڵ 
و تاكی خێزاندا له و چركه  ساته وه  ده ست پێ ده كات كه  
له ناو خێزان و چوارده وری خۆیدا گوێ بیس���تی زمانی 
دایك بێ���ت، واته  ئه و زمانه ی كه  خێزانه كه ی قس���ه ی 

پێده كه ن و به كاریده هێنن.
 ئەو بابەتەی ئەمڕۆ لە الیەن زمانناسەکانەوە گرنگی 
تایبەت���ی پێدەرێ���ت و هەڵبەت ج���ۆری پەیوەندییەکە 
 – کۆمەڵناس���ی  دەروونناس���ی-  پەیوەندییەک���ی 
زمانناس���ییە، لێکدانەوەو کارکردی زمانی دایکه . زمانی 
دای���ک )Native language( ئ���ەو زمانەی���ە کە تاک 
ب���ەو زمانەوە لە دایک ئەبێت، یان وه ك س���ارترده ڵێت 
ئەو زمانەیە تاک ل���ە کۆمەڵگه یەکدا لە دایک دەبێت و 
گەورە دەبێت کە هەڵگری ئەو زمانەن. بەو زمانە گەورە 
دەبێ���ت و مانا ئەدات بە ئاوات و خواس���تەکانی خۆی. 
بەو زمانە خەم و ئازارەکانی دەردەبڕێت یان ئەوەی مانا 
دەبەخش���ێت بە خۆشی و ش���ادییەکانی. رەنگە بکرێت 

بڵێی���ن زمانی دایک یەکەم ش���تە کە م���رۆڤ لە بوونی 
خۆیدا وەری دەگرێت و لەو پانتایەدا دەتوانێت هەناسە 
بدات و هەس���ت بە ژیان بکات. زمانی دایک بەش���ێکی 
جیانەک���راوەی بوونی مرۆڤە و تێکەڵ بە خوێن و بوونی 

ئەو کەسە بووە و به درێژایی ژیانی له گه ڵیدا ده ژی.
مرۆڤ لە رێگه ی زمانی دایکییەوە ئەتوانێت هەس���تە 
مرۆڤییه كان���ی خ���ۆی دەرببڕێت. فرۆید لە س���ەر ئەو 
باوەڕەی���ە مرۆڤ ل���ە رێگه ی زمانی دایکەوە هەس���تی 
راس���تەقینەی خۆی دەرببڕێت. هەس���ت ل���ە دەرەوەی 
زمانی دایکه وه  هەس���تێکی نمایش���ییە. تەنانەت باس 
لەوە دەکات ئێمە کە خەو دەبینین ئەگەر زۆر شارەزای 
ته واوی کەلێنی زمانێکی جیاوازیش بین لە زمانی دایکی، 
بەاڵم هەر بە زمانی دایکی خەو دەبینین، لەبەر ئەوەیە 
زمان���ی دایکی بەش���ێکی جیانەکراوەیە لە بوونی ئێمە. 
لەم رووەوە سەرکوتکردنی زمانی دایکی سەرکوتکردنی 
دەروونی مرۆڤە. واته  کوش���تنی تاک و کۆمەڵە بە مانا 
مرۆڤییه ك���ه ی. ئەگەر ئەو روانگەمان بەالوە پەس���ەند 
بێ���ت کە زمان وات���ە مانا، کە وایە کوش���تنی مانا لە 
مرۆڤ���دا خاڵی کردنەوەی مرۆڤە ل���ە بوونی خۆی. هەر 
ل���ەم رووەوەیە ل���ە جاڕنامەی جیهان���ی مافی مرۆڤدا 

گرنگییەکی زۆر دراوە بە فێربوونی زمانی دایک.
زمان���ی دایک بەو زمانە دەوترێ���ت کە منداڵ لە ناو 
بنەماڵ���ە و لە گەڵ ئەندامانی بنەماڵە، لە کۆاڵن و بازاڕ 
و ل���ە هاوڕێ و هاویارییەکانییەوە فێ���ر ئەبێت. جێنوا 
سپیتەرمەن مامۆستای زمانناس���ی زانکۆی میشیگان، 

لەگەڵ ئەوەی س���ەدەی بیست و یەکەم بە سەدەی بان 
کۆلۆنیالیزمی زمانی ناو دەبات، جەخت لەس���ەر گرنگی 
خوێندنی منداڵ ب���ە زمانی دایک دەکاتەوە. ئەو زمانی 
دای���ک بە میراتێکی گ���ەورەی مرۆڤایەتی ئەزانێت. ئه و 
زمان���ه  دای���ك وه ك یه كه م كاره كت���ه ر ده توانێت فێری 
منداڵه ك���ه ی بكات له ئه نجام���ی به ریه كه وتنی به رده وام 
و قس���ه كردنی له گه ڵ كۆرپه كه ی هه ر له س���اته وه ختی 
دروس���تبوونی كۆرپه كه ی له كاتی دووگیانیدا تا ده گاته  
له دایكب���وون و گه وره بوون���ی، چونكه  من���اڵ له زمانی 
هێم���ا و ده نگ���ی دایكی باش���تر تێ���ده گات و هه وڵی 
دووباره كردن���ه وه ی ده دات، ل���ه م روانگه وه ی���ه وه  ك���ه  
ده وترێت باش���ترین قوتابخانه  ب���ۆ فێربوونی زمان الی 
مناڵ دایكیه تی چونكه  دایك ده توانێت باشتر مامه ڵه ی 

فێربوون له گه ڵ منداڵه كه ی به ئه نجام بگه یه نێت.
دایكان لەهەر ئاستێكی رۆش���نبیریدابن لەتوانایاندا 
هەی���ە جڵەوی گەش���ەی زمانی���ی منداڵەكانیان بكەن، 
هەمیش���ە دایكان رۆڵی وەرگێڕ دەبین���ن لە وەرگێڕانی 
زمانێ���ك كە هەڵگ���ری پەیامێكەو ل���ە دەوروبەرییەوە 
س���ەرچاوەی گرت���ووەو ئاڵ���ۆزە بۆ زمانێكی س���ادەو 
س���اكار كە منداڵەكەی لێی تێدەگات، ئەم دیاردەیەش 
 Strong( ب���ە گریمانەی دایكان���ی بەهێز ناودەبرێ���ت
Mothers Hypothesis( دەبینی���ن زۆرین���ەی دایكان 
كۆششی ئەوە دەكەن، كە ژینگەیەكی لەبارو تەندروست 
بخوڵقێنن بۆ گەش���ەی توانا زمانییەكانی منداڵەكانیان، 
ئەوی���ش بەپەنابردنە بەر رێگاو ش���ێوازی جۆراوجۆری 
بەكارهێنان���ی زمان ك���ە گونجاو بێت لەگ���ەڵ ئاوەزی 
منداڵەكە، بۆ نموونه  جەختكردنەوە لە دووبارەكردنەوەی 
وشەو دەربڕاوەكان بە مندااڵن و گفتوگۆكردنی بەردەوام 

لەگەڵی���ان تەنانەت لەتەمەنی س���اواییەوە پێویس���تە 
قس���ە بۆ منداڵ بكرێت، چونكە توێژینەوەكان ئەوەیان 
سەلماندووە كە منداڵ پێش ئەوەی زمانی بپژێت لەوانە 
تێ���دەگات كە دەوروب���ەری پێی دەڵێ���ن دواتر هێواش 
هێ���واش هەوڵی الس���ایكردنەوەی گ���ەورەكان دەكات و 

بەشێوەیە زمانی دەپژێت.
له الیه ك���ی دیك���ه وه ، زۆر گرنگ���ه  دای���كان لەگەڵ 
منداڵەكانی���ان بەو زاره  یان ش���ێوەزارەی، كە دایكەكە 
خۆی پێ���ی دەدوێت، بدوێت، ه���ەر لەمنداڵیەوە فێری 
بكات كە ش���انازی بەزارەكەی خۆی���ەوە بكات، چونكە 
دوات���ر منداڵ خۆی لە قوتابخانە فێ���ری زمانی فەرمی 
دەبێت و ده توانێت قس���ه ی پێ بكات و پێی بنوس���ێت 
ته نانه ت ئه گه ر له واڵتی خۆشی نیشته جێ نه بوو، چونكه  
گرنگه  دایك به و جۆره  قسه  له گه ڵ منداڵه كه ی بكات كه  

شێوه زاری سه ره كی خۆیه تی.

رۆژی ٢١ی شوبات رۆژی جیهانی زمانی دایکە، لەوەها 
ڕۆژێکدا لە س����الی ١٩٥٢ پۆلیسی پاکستانی ڕۆژهەاڵتی 
ئەوکات، کە پاش����ان بوو بە بەنگالدێ����ش، تەقەی لە 
خوێندکاران����ی زانک����ۆی “داکا” ک����رد ک����ە خوازیاری 
خوێن����دن بە زمان����ی بەنگاڵ����ی ب����وون و ژمارەیەکی 
لیکوشتن. بەو بۆنەیەوە ڕێکخراوی زانستی، فەرهەنگی 
نەتەوەیەکگرت����ووەکان ”یونس����کو” ب����ۆ ڕێزگرت����ن لە 
زمانی دایکی و هەروەه����ا وەبیرهێنانەوەی خوێندکارە 
کوژراوەکان، لە ساڵی ١٩٩٩ ئەو ڕۆژەی بەفەرمی کردە 
ڕۆژی جیهانی زمانی دایکی، یان ڕۆژی زمانی زگماکی. 
هەتا ئێستا لەجیهاندا سەدان زمان و نەتەوەی زیندوو 
هەی����ە و ڕەنگە لەوە زیاتریش زمان و نەتەوەی جیاواز 
بووبن کە بەداخەوە ئاس����ەواریان نەماوە و لەنێو زمان 
و نەتەوەبااڵدەستەکاندا ئاسێمیلە بوون و تواونەتەوە. 
زمانی هەرنەتەوەیەک تەنیا میراتی ئەو نەتەوەنییە کە 
پێی����دەدوێ، بەڵکو میراتی مرۆڤایەتییە و پاراس����تنی 
لەفەوتان، پاراستنی فەرهەنگ و کەرامەتی کۆمەڵگای 
جیهانییە. لەوسۆنگەیەوە دەسەاڵتەداگیرکەرەکان و ئەو 
ڕێژیم و نەتەوه  بااڵدەستانەی هەوڵی سرینەوەی زمان و 
شوناسی نەتەوە ژێردەستەکان دەدەن، لەڕاستیدا بەگژ 

مرۆڤایەتی لەتەواویەتی خویدا دەچنەوە و تەنیا ستەم 
لە نەتەوەیەک لە زمانێک ناکەن. 

نەتەوەی کورد یەکێک لەو نەتەوانەیە کە سەڕەڕای 
ژێردەستەیی و دابەش����بوونی خاک و سەرزەمینەکەی 
لەالیەن داگیرکەرانەوە و دابەش����بوونی بەس����ەر چوار 
واڵتدا، توانیویەتی هەرچۆنێک بێ، زمان و شوناس����ی 
نەتەوەی����ی خوی بپارێزێ و ئێس����تا زمان����ی کوردی، 
یەکێ����ک لە گەورەتری����ن زمان����ە زیندووەکانی جیهانە. 
ئ����ەوە لەحالێکدایە داگیرکەران بەدڕێژایی مێژووی کۆن 
و س����ەردەم هەوڵی کوشتن و  قڕکردنی نەتەوەی کورد 
و ب����ێ بایخکردنی زمانەک����ەی و لەئەنجامدا لەناوبردنی 
شوناس����یی نەتەوەی����ی کوردی����ان داوە. داگیرک����ەران 
تێکۆشاون کورد بتوێننەوە و هەموویان لە چواربەشی 
کوردس����تان س����ەرەڕای ناکۆکیی و کێش����ەو تەنانەت 
شەڕو پێکدادانیان، لەسەر س����ەرکوتی نەتەوەی کورد 
و تواندنەوەی بەهەرچەش����نێک بێ ک����ۆک بوون و لەو 
س����ۆنگەیەوە تاڕادەیەکیش سەرکەوتوو بوون. بۆ وێنە 
لەتورکییە، ڕێژەی کوردی بەتورک کراو لەو کوردانەی 
ب����ە زمانی ک����وردی دەدوێن زۆر کەمت����ر نییە. بەپێی 
“دی ئە ئێی” زمانی تەنیا لەسەدا دەی خەڵکی تورکییە، 

تورکی ڕەسەنن و لەس����ەدا نەوەدەکەی لە کورد و الز 
و چەرکێس و ئەرمەن و … پێکهاتوون و ئێس����تا جگە 
ل����ە کورد، ئەوانی دیکە زمانیان تواوەتەوە و بە تورکی 

دەدوێن و شوناسی نەتەوەییان نەماوە. 
لە درێژەی سیاس����ەتی س����ەرکوتی ک����ورد و لەنێو 
بردنی شوناس����ی نەتەوەییەکەی، دەبینین لە ئێران بە 
کوردیان دەگوت سنوورپارێزانی چاونەترس” مرزبانان 
غی����ور” و لە تورکییە هەتا ئەو چەند س����اڵەی ڕابردوو 
حاش����ایان لەبوونی کورد دەکرد و بە کوردیان دەگوت” 
تورکی ش����اخی”. لە عێراق و سووریەش چ نەما بەسەر 
نەتەوەی کوردی نەهێنن و ئێس����تاش ئاسەواری ئەنفال 
و کیمیاباران و تعریب بە جەس����تەی ئەو دووبەش����ە لە 
نیش����تمانی کوردەوە دیارە. بەوحاڵەش کورد لەهەموو 
بەشەکانی کوردستان وەک فاکتەرێکی گرنگی نەتەوەیی 
و سیاس����یی دەوری خ����ۆی دەبینێ و ک����ەس ناتوانێ 
نکوولی لێبکات. هەر ئێس����تا لە ڕۆژهەاڵتی کوردستان 
سەرەڕای ئەوەی زمانی کوردی بەفەرمی هیچ دەورێکی 
ل����ە خوێندن����دا نییە، بەاڵم ب����ە هیممەت����ی چاالکانی 
فەرهەنگ����ی و مەدەنی، زمانی کوردی لەگەش����ەکردن 
دای����ە و شوناس����ی نەتەوەیی لە هەم����وو ناوچەکانی، 

لەماکۆوەرا هەتا خوارەوەی س����نوورەکانی کوردستان 
بەرز بووەتەوە. لە باشووری کوردستان زمانی کوردی 
و نەتەوەی ک����ورد داهاتوویەکی ڕوون����ی لەبەردەمە و 
ئ����ەوە بۆ زیاتر لە چارەگەس����ەدەیەک دەچێ کە کورد 
دەسەاڵتی خۆی بەدەس����تەوەیە. لەبەشەکانی دیکەی 
کوردستانیش دۆخەکە هەرچەند بەدڵی کورد بەتەواوی 
نییە، بەاڵم مەترسی ئاسێمیالسیۆن و توانەوەی کورد 
ڕەویوەت����ەوە. بەوحاڵەش نابێ لەبیرمان بچێ ئێس����تا 
کە دوژمنان دەزانن ناتوان����ن زمانی کوردی بفەوتێنن، 
بەتەمای شێواندنی ئەو زمانەن و لەهەموو ڕێگایەکەوە 
ه����ەوڵ دەدەن لەبەرچ����اوی ڕۆڵەکان����ی نەتەوەکەمان 
بێ بایخ����ی بکەن و بڵێن زمانی کوردی زمانێکی الوەکی 
و ناوچەییە تەنیا بۆ ئاخاوتن لە ماڵەکان بەکەڵک دێ. 
بۆیە دەبێ بەوریایی و وش����یارییەوە بڕوانینە پیالن 
و فرت و فێڵەکانی نەیارانی زمان و نەتەوە کەمان. لە 
کۆتایی����دا بە بۆنەی ڕۆژی جیهانی زمانی زگماکی، یان 
زمانی دایکی، پڕ بەدڵ پیرۆزبایی لە ڕۆڵەکانی بەوەفای 
نەتەوەی کورد دەکەین و هیوادارین، هەمیشە پارێزەری 

زمانی شیرینی کوردی بین.

رۆژی زمانی دایک

  بنیادنانی زمانێكی پاراو و 
ره وان له  منداڵ و تاكی خێزاندا له و 
چركه  ساته وه  ده ست پێ ده كات كه  
له ناو خێزان و چوارده وری خۆیدا 
گوێ بیستی زمانی دایك بێت، واته  
ئه و زمانه ی كه  خێزانه كه ی قسه ی 
پێده كه ن و به كاریده هێنن
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 زمان، شوناس و 
فه رهه نگه 

ئەسرین عاسی شوانی

زمان بە پێناسەو بنەمای س����ەرەکی هەر نەتەوەیەک دادەنرێت و 
یەکێکە لە پایەکانی پەیژەی ناس����ینی نەتەوە،بەجۆرێک لە ڕێگای 
زمانەوە،کەلت����ورو فەرهەنگ شوناس����ی نەت����ەوەکان لە جیهان دا 

دەناسرێتەوە.
ڕۆژی جیهانی زمانی دایک بۆ ئەو کاتە دەگەڕێتەوە،کاتێ پۆلیسی 
پاکس����تان بەفەرمانی دەوڵەت لە ٢١ی ش����وباتی ١٩٥٢ تەقەیان 
ل����ە ژمارەیەک قوتاب����ی مانگرتوی زانکۆی بەڕەگەز بەنگالدیش����ی 
کرد،لەکات����ی مانگرتنی����ان و داواکاریان ب����ۆ بەکارهێنانی زمانی 
بەنگالدیش����ی لە ناوچەی ڕۆژهەاڵتی پاکس����تان،بەهۆی ڕێزنەگرتن 
لە داواکاری و خۆپیش����اندانەکەیان لەالی����ەن هێزە ئەمنیەکانی ئەو 

واڵتەوە چەندین قوتابی گیانیان لەدەست دا.
بۆی����ە لەالیەن ڕێکخ����راوی کەلت����وری نەت����ەوە یەکگرتوەکان 
)یونس����کۆ(٢١ی شوباتی هەموو س����اڵێک بە ڕۆژی جیهانی زمانی 
دای����ک دەسنیش����ان ک����را وەک ڕێزێک ب����ۆ س����ەرجەم زمانەکانی 
جیهان،بەهۆی ئەو ڕووداوەوە ساڵی ١٩٩٩بە مەبەستی ڕێزگرتن و 
نرخ بەخشین بەسەرجەم زمانەکانی نەتەوەکانی جیهان )یونسکۆ( 
ڕۆژی ٢١ شوباتی وەک ڕۆژی جیهانی زمانی زگماکی دەستنیشان 

کرد.
بەگش����تی زانایانی ب����واری زمان، زمان بەو دیاردەیە ش����رۆڤە 
دەک����ەن و وەک ئامرازێ����ک ب����ۆ پەیوەندی گرتن و لێکگەیش����تن 
بەکاردەهێنرێت، بەڕەگەزێکی سەرەکی ڕۆشنبیری ناوی دەبەن،بۆ 
پاراس����تنی کەلتوری نەتەوەکان و گواستنەوەی لە نەوەیەکەوە بۆ 

نەوەیەکی تر.
بەپێی دوا زانیاریەکان بێت لە جیهان دا نزیکەی شەش هەزارو 
حەوت س����ەد زمان لە جیهان دا هەن،مەترسی لەناوچونی زمانیش 
بەردەوام����ی هەیەو بەپێی دوا ئامارەکان بێت لە س����اڵی ١٩٥0وە 
نزیکەی ٢00 زمان لەناو چون،پس����پۆڕان و شارەزایانی بواری زمان 
پێیان وایە لەس����ەد س����اڵی داهاتوودا نیوەی زمانەکانی جیهان لە 
لێواری لە ناوچون و هەڕەشەی نەمان دان،چونکە لە ئێستادا ١84 

زمان لە جیهان دا کەمتر لە ١0کەس بەکاری دەهێنن.
س����ەبارەت بە زمانی کوردی،هەرچەن����دە زمانێکی دەوڵەمەندو 
چەندی����ن زاراوەو دیالێکتیکی جی����اوازی هەیە،بەاڵم جێگای داخە 
تا ئێستا خاوەنی زمانێکی س����تانداردی یەکگرتوو نیە،هەرچەندە 
س����ەرەڕای هەڕەش����ەو قەدەغەکردنی زمانی کوردی لە پارچەکانی 
کوردستان زمانی کوردی کاڵ نەبوتەوە و لەبەرەو پێشچونە،ئەوەش 
نەک لەس����ەر دەس����تی دامودەزگا دەوڵەت����ی و حیزبیەکان بەڵکو 
لەالیەن ڕۆشنبیران و هونەرمەندان و خوێنەوارانەوە زمانی کوردی 

پەرەی پێ دراوەو بە زیندویی هێڵدراوەتەوە.
وەک ئاماژەمان پێدا زمانی کوردی لە چەندین زاراوەو دیلێکتیک 
پێک هاتوە کورد لە کوردس����تان بە چوار زاراوەی سەرەکی قسە 

دەکەن وەک:-
٭ زاراوەی کرمانج����ی باکور)کرمانج����ی(:- بایەزیدی،بۆتان����ی، 

هەکاری، بادینانی. شەمدینانی، زاراوەی ڕۆژئاوا.
٭ زاراوەی کرمانجی ناوەڕاست )سۆرانی(:- موکریانی،سۆرانی، 

سلێمانی، گەرمیانی.
٭ زاراوەی کرمانجی خواروو)لوڕ(:- لوڕی ڕەس����ەن،بەختیاری، 

مامەسێنی،کۆهگڵۆ، لەک و کەڵهوڕ.
٭ زاراوەی گۆران:- گۆرانی ڕەسەن،هەورامانی، باجەالنی و زازا.
س����ەرەڕای دی����اری کردنی ڕۆژی جیهانی زمان����ی دایک لەالیەن 

ڕێکخراوی کەلتوری نەتەوەیەکگرتوەکانیشەوە زمانی کوردی 
ل����ە باکورو ڕۆژهەاڵت و ڕۆژئاوای کوردس����تان قەدەغەیەو مافی 
کەلتوری و خویندنیان بە زمانی کوردی وەک پێویس����ت دەستەبەر 
نەکراوە، جگە لە باشوری کوردستان زمانی کوردی لە پاڵ زمانی 
عەرەب����ی زمانی فەرمی و ڕێگەپێ����دراوە پێکهاتەکانی تری عێراق 
بە هەرێمی کوردستانیش����ەوە ڕێگەیان پێ دراوە بە زمانی خۆیان 

بخوێنن و قسەی پێ بکەن بە بێ هیچ ڕێگریەک.

شيماء مصطفى 

 ئایا هەیا نها مە هزر دوێ چەندێ دا کرییە کو زمان بابەتەک زۆر 
پڕبوهای����ە و دڤیا ئان ژی دخوەس����ت کو ل هەر جهەک کو ئەم لێ 

دژین پێدڤییە كو ئەم زمانێ خوە بپارێزین؟؟ 
زم����ان نیش����انە و هێمای����ا هەڕرگەل و نەت����ەوە و میللەتەكە کو 
پێڕا تێت ناس����كرن ئانکو ئەم دكارین ببێژین كو زمان د ڕاس����تیدا 
ناسنامەیا هەر نەتەوەیەكە كو پێڕا دئاخڤن ئەوژی ئەم ژێڕە دبێژین 

زمانێ دایک.
ه����ەر گ����ەل و نەتەوەیەک ی زمان و چان����د و خاک و هێزا خوە 

تێت ناس کرن.
لێ ئەم ل کوردس����تانێ هەر ب زمانێ دایک دئاخڤین ئەز د گەل 
وێ چەندێمە کو هەر زمانەک كو مرۆڤ ژ خوە ڕە بزانبت و فێر ببت 
زور باشە لێ زمانێ دایک زمانەک تایبەتە و نیشانەیا گەلێ مرۆڤیە .
گەل����ەک جاران دەما من هزر دکر من ددیت کۆ لێ وەاڵتێ بیانی 
زمان����ێ من زۆر جێ����واز و تایبەتە و جێوازیەک زور ئەش����كرا هەیە 
دگەل وەاڵتێن دن هەر وەس����ا خاكا من و كلتوور و چاندێ من ئوو 
جل و بەرگێن من زور جێواز بوون،ب ڕامانا هندێ کو ئەز ژ گەل و 
نەتەوەیەك����م لێ ڤێ جیهانێدا كو ژێڕە دبێژن کوڕد و زمانێ کوردی 

زمانێ منە و ئەز ب کوردی د ئاخڤم .
دەم����ا کو ئەم لێ وەالتەکێ دن مینا ئاوارەیەك دژیان من زمانێ 
وان بخ����وە گرت نێ دگەل هندێ ژیدا من ب زمانێ خوەژی دئاخفت 
ژ بەر کو پەروەردەیا دەیک و باڤێ من وەس����ا ئەم فێم كربوون کو 
من مافێ ئاخفتنا زمانێ بیانی د مالێدا نەبوو ژبەركو دەیک و باڤێ 
من ئەم فێر كربوون کو دێ مالدا نابت ئەم ب زمانێ بیانی بئاخڤین 
بەلكو ئەم وەس����ا پهاتبین پەروەردە ك����رن کو ئەم زمانێ خوە یێ 
دەیک بئاخڤین و هەردەم دگوتێن مە کۆ زمانێ مە جێوازە و زمانێ 
مە یێ تایبەت ب مەڕەیە مەعنا مە ژی گەل نەتەوایا خوە ئو زمان 
و کلت����وور و چاندا خ����وە هەیە لێێ داگیر کەرێ����ن وەاڵتێ من ئەم 

ب����ەرەف ئاوارە بوونێ برین نێ د وەاڵتێن بیانی ژیدا هەر مە زمانێ 
خوە یێ باب و كاالن ژبیر نەکر،هەر ژ بەر ڤێ چەندێ ژی من گوت 
ک����و دڤێت مروڤ زمانێ خوە ی����ێ دەیک فێری زاروكێن خوە بکەت 
و پەروەردەی����ەك هەژی بدەت زاروكان هەیا كو ئەو زمانێ خوە یێ 

ڕەسەن ژبیر نەكەن.
زور جاران من هزر دکر کو ڕامانا ڤان هە مییان چییە ؟؟؟!!!

هەیا كو ل دویماهیكێ تێگەهشتم کو زمانێ من نیشانەیا هێما و 
نەتەوەیا منە و زمانێ کوردییە و هەر وەس����ا کو من خاك و هێز و 
ئااڵی����ا خوە هەیە مینا وێ ژی من زمانەك تایبەت هەیە من چاند و 
كلت����وور ئان ژی فەرهەنگەك هەیە كو ژێڕە دبێژن كوردی ڤێجا من 
زانی كو ئەز كوردم و كوردس����تانی، نەتەوەیا من و كلتوور و زمانێ 
و كوردییە و خاك من كوردس����تانە، نێ من ئەڤە ژی زانی كو هەیا 
كو ئەز ب كوردی بئاخڤم و ب كوردی بخینم و ب كوردی بنڤیس����م 

كەس نكارت كوردستان من ژ من دوور بكەت.

د. ئااڵ سه رتیب كاكه یی، پسپۆری نه شته رگه ری 
مندااڵن و منداڵه  ناكامه كان به م جۆره  ئاماژه  به  
سودو چۆنیه تی شیرپێدان به  منداڵ ده خاته ڕوو

-نابێ����ت ش����یری مانگا بدەی����ن بەمنداڵی خوار 
یەك ساڵ:

ش���یری مانگا رێژه ی پرۆتینی زیاتره  له شیری 
دایك ك���ه  ده بێته  هۆی برینداركردنی ناوپۆش���ی 
كۆئه ندام���ی هه رس و زیان به گورچیله ی منداڵه كه  
ده گه یه نێ���ت و ده بێته  هۆی ك���ه م خوێنی منداڵ، 
چه وریه ك���ه ی ناگونجێ���ت له گه ڵ منداڵی س���اوا.
هه روه ها ده بێته  هۆی هه ستیاری به  شیری مانگا.
ده ڵێن خۆم شیرم نیە یان شیرم كەمە دەمەوێ 
ش����یری قوت����و بدەم����ە منداڵەكەم ئایا باش����ه یان 

خراپه ؟
ش���یری قوتو كه  هه رگیز ناگاته  س���ووده كانی 
ش���یری دایك، به اڵم زۆری ئه و ش���یرانه  چه نده ها 
گۆرانگاری به س���ه ردێت بۆ ئ���ه وه ی نزیك بێت له  
رێژه ی پرۆتین و ئاس���ن، ش���یری دایك چه نده ها 
كانزای���ی به س���وودی تێدایه  كه  گونج���اوه  له گه ڵ 

منداڵ و یارمه تی گه شه ی ده دات.
سوودی شیری دایك بۆ منداڵ چیە؟

١- به هێزكردنی به رگری له ش���ی به هۆی ئه وه ی 
كه  چه ن���د پرۆتین���ی تێدایه  من���داڵ ده پارێزێت 

له هه وكردنی به   به كتریا و ڤایرۆس.
٢- ده یپارێزێ���ت له نه خۆش���یه  درێژخایه نه كان 

وه ك قه ڵه وی و شه كره  و نه خۆشیه كانی دڵ.
3- به هێزكردنی مێشك و زیره كی.

4- س���ۆزو خۆشه ویستی له نێوان دایك و منداڵ 
به هێزتر ده كات

ئ���ەو مندااڵنەی بە پێش���وەختە لەدایكدەبن و 
ش���یری دایكیان دەخۆن فەرمانی دڵیان باش���ترە 
بەبەراورد بەوانەی شیری قوتوو دەخۆن، هه روه ها 
به رگ���ری له ش���یان به هێزتر ده بێ���ت و ئه گه ری 
تووش���بوونیان به هه وكردن���ی به به كتریاو ڤایرۆس 

كه متره .
دایك چۆن دەتوانێت ش����یرەكەی زیاد بكات بۆ 

كۆرپەلەكەی؟
به خواردنی خۆراكی ته ندروس���ت وه ك سه وزه و 
میوه كان كه  ده وڵه مه ندن به  ریش���اڵه كان و ماسی 
كه  س���ه رچاوه ی ئۆمێگا سێیه  و سپێناغ و گێزه ر 
و س���یر و به زالیا و ش���یری مانگا و باده م و، زۆر 

خواردنه وه ی ئاو و شه ربه تی سروشتی.

دڵخواز عه جیل

زمان ژیانه
ئەدیبا عیزەدین تاهیر

هەیا كو ل دویماهیكێ تێگەهشتم کو 
زمانێ من نیشانەیا هێما و نەتەوەیا منە و 
زمانێ کوردییە و هەر وەسا کو من خاك 
و هێز و ئااڵیا خوە هەیە مینا وێ ژی من 
زمانەك تایبەت هەیە من چاند و كلتوور ئان 
ژی فەرهەنگەك هەیە كو ژێڕە دبێژن كوردی 
ڤێجا من زانی كو ئەز كوردم و كوردستانی
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خوێندنی په رتوكێك 
وااڵبوونی ده رگایه كه  بۆ 
فه رهه نگ و رۆشه نبیری

 له تاراوگه وه 

خوێندنی په رت���ووك جوانترین كلت���ووره ، له واڵتانی 
پێشكه وتوو بۆ به هێزكردنی هزر و بیریو دوورنه كه وتنی 
مرۆڤ له رووناكبیری بایه خی زۆر به  خوێندنی په رتووك 
ده درێ���ت، كاتێك مرۆڤ په رتووكێ���ك یان گۆڤارێك 
ده خوێنێته وه  كۆمه ڵه  زانیاری له هزر و مێشكیدا چاپ 
ده كات و ئاس���تی زانیاری و بیر و قس���ه كردنی به رز 

ده بێته وه ، ئه مه  ده بێته  رێنیشانده رێك له ژیانیدا.
كلتووری خوێندنه وه  له ماڵه وه  ده س���ت پێده كات، 
پێویس���ته  دای���ك و ب���اوك، كات و به رنامه یه ك���ی 
به رچاویان هه بێت ب���ۆ خوێندنی په رتووك به تایبه تی 
له گ���ه ڵ منداڵه كانیان، گرنگه  قوتابخانه ش به رده وامی 
به م كلت���ووره  بدات. له هۆڵه ندا ب���ۆ نموونه ، زۆربه ی 
زۆری ئافره ت���ه  دووگیانه كان په رت���ووك به ده نگێكی 
ب���ه رز بۆ كۆرپه كه ك���ه  ناو س���كیان ده خوێنن، پاش 
منداڵ بوونیش���یان ب���ه  به رده وامی پێ���ش حه وتنی 
ب���ۆ ده خوێنن���ه وه. له قوتابخانه   من���داڵ په رتووكی 
قوتابیه كات  سه ره تاییه كانیش���یان هه موو هه فته یه ك 
په رتووكێك له  په رتووكخانه ی قوتابخانه  ده به نه  ماڵه وه  
بۆ خوێندن���ه وه ی، له كۆتایی هه فت���ه  ده یگه رێننه وه ، 
له دوا پۆلی س���ه ره تاییان، قوتابخانه كان پێش���بركێی 
خوێندن���ی په رتووكی ده ره كی له ئاس���تی قوتابیه كان 

له نێو قوتابیه كان و قوتابخانه كان ده كه ن.
ه���ه ر له م واڵته ش بۆ هاندان���ی خه ڵك بۆ خوێندن 
بێئ���ه وه ی پاره  ل���ه  كرینی په رتووك س���ه رف بكات، 
خه ڵكانێك وه ك كتێبخانه یه كی بچووك )جامخانه یه ك( 
له پێش ده رگای خۆی دانه وه  كه  له زۆربه ی شوێنه كان 
ئه م���ه  به رچ���او ده كه وێت، له س���ه ری نووس���راوه  ) 
په رتووكێك بب���ه  بخوێن���ه  و په رتووكێك له  جێگای 
دانێوه ( واته  ئه و په رتووكه ی خۆت كه  نایخوێنی له ناو 
جامخانه كه  دانێ و كتێبێ���ك بۆ خۆت له  جامخانه كه  
ببه . ئ���ه وان باوه ریان به  كتێبخان���ه  وه ك ناوه ندێكی 
فه رهه نگی و فێركاری و رۆشه نبیری هه یه  و خوێندنی 
ه���ه ر په رتوكێك وااڵبوون���ی ده رگایه  ب���ۆ فه رهه نگ 
ورۆش���ه نبیری، كه واته  بایه خدان ب���ه  په رتووكخانه  چ 
له ماڵه وه  چ له ده ره وه  بایه خدانه  به  دوارۆژی كۆمه ڵگه  

و هرز و رۆشه نبیری مرۆڤه .

فه زیله شۆرش - هۆڵەندا

زمانی دایک یەک����ەم زمانە کە تاکەکان فێری 
دەبن ل����ە خێزان����ەوە وەری دەگ����رن هەر لە 
قۆناغی منداڵی����ەوە تاکو گەورەب����وون، واتە 
منداڵ ل����ە دایکیەوە فێری دەبێت و بەو زمانە 
قس����ە دەکات کە دایکی قس����ەی پێدەکات،بۆ 
نموونە زمانی دایکێکی کوردێک کە زمانەکەی 
کوردی����ە منداڵەک����ەش هەمان زمان����ی دایکی 
وەردەگرێت،وات����ە زمان����ی کوردی،ب����ۆ زمانی 
ئینگلی����زی و عەرەبی و تورکی و فەرەنس����ی 
و ئەڵمانی و چینی .. هتد هەمان هاوکێش����ە 
ڕاس����تە دەتوانی����ن بڵێی����ن زمان����ی دایک بە 

میراتێکی مەعنەوی دادەنرێت بۆ مرۆڤەکان.

بۆچی زمانی دایک گرنگە؟ 
زمان����ی دای����ک ئ����ەو زمانەی����ە ک����ە لەگەڵ 
منداڵەکانت قس����ەی پێ دەکەیت و یەکەم زمانە 
کە فێری دەبن. ئەمە یەکەم پەیوەندیانە لەگەڵ 
ئێوە،وە لەگەڵ باقی خێزانەکان و کلتورەکەیان 
و کۆمەڵگاکەیان����دا کە تێیدا دەژین. ئەمە یەکەم 
زمانە ک����ە ئەوان بەکاری دەهێن����ن بۆ فێربوون 

دەربارەی جیهانی دەوروبەریان.
رۆژی ٢١ی ش����وباتی هەموو ساڵێک بە رۆژی 
جیهانیی زمان����ی دایك دانراوە لە هەموو جیهان 
ی����ادی دەکرێتەوە،چەندی����ن کۆنفرانس و وۆرک 
ش����ۆپ و چاالك����ی جۆراوجۆر یادی ئ����ەم رۆژە 
دەکرێتەوە . لە جیهاندا شەش هەزار زمان هەن، 
بەاڵم زۆریان مەترس����ی لەنێوچوونیان لەس����ەرە 
و بەش����ێکی زۆری زمانەوان����ان و لێکۆڵەرەوان 
س����ااڵنە دات����اکان ڕادەگەیەنن لەم ب����ارەوە،وە 
زۆرێک لە زمانەکان لەگەڵ دروستبوونی مێژووی 
مرۆڤایەتی����ەوە بەش����ێکی زۆر ل����ە زمانەکان لە 
ناوچوون و نەم����اون بە هۆی نە بوون و نەمانی 
ئاخێ����وەر و قس����ەپێکەرانی زمانەک����ە. بەپێی 
س����ەرچاوە باوەڕپێک����راوەکان و لێکۆڵینەوەکان 
ئام����اژە بەوە دەکەن بەش����ێکی زۆر بە )س����ەد 
زمان قسە دەکەن(، زمانی كوردیش لە ڕیزبەندی 

زمانە زیندووەکانی جیهاندایە. 
زم����ان گرینگی و بایەخێک����ی زۆری هەیە کە 
لە کۆمەڵێ����ک هێماو یاس����او ڕێس����ای زارەکی 
پێکهاتووە ب����ە ئامرازێکی گرینگ و س����ەرەکی 
دادەنرێت بۆ ڕێکەوتن و لە یەکتر تێگەیش����تنی 
تاک����ەکان لە نێو یەکت����ردا. گفتووگۆ و ئاخاوتن 
ب����ە کاریگەرترین جۆری  پەیوەندیەکی زارەکیە 

پەیوەندیک����ردن دادەنرێ����ت لە نێ����و تاکەکاندا. 
س����ۆز و بیر دەوروژێنێ، پێوەندیی کۆمەاڵیەتی 
نێوان خەڵک بەهێزدەکات، زانیارییە ئاس����ایی و 
گرنگەکان دەگوازێت����ەوە، هۆیەکە لە هۆیەکانی 
دەربڕینی بیر و گوزارشت کە لە هەستی مرۆڤدا 

بوونیان هەیە .
ه����ەر نەتەوەیەک خاوەن����ی زمانێکی تایبەت 
بە خۆیەتی و پێویس����تە هەم����وو تاکێک لە هەر 
نەتەوەیەکدا بێت ئەوە بزانێت کە زمان ناسنامەی 
نەتەوەیە هەروەها فاکتەرێکی مانەوە و بەهێزی 
هەر نەتەوەیەک لەسەر بوونی ئاخێوەرێکی زۆری 
زمانەکەی وەس����تاوە،هەرچەندە قس����ەپێکەرانی 
زمانەک����ە زیاتربێ����ت ڕۆڵ و پێگ����ەو بەهێ����زی 

نەتەوەکە لە جیهاندا دیارتر دەبێت. 
زم����ان تەنیا ئام����رازی پەیوەندیک����ردن نییە 
بۆ دەربڕینی س����ۆز و بیرکردن����ەوەکان، بەڵکو 
بنەمایەک����ی زۆر گرنگە ب����ۆ ڕووداو و مانەوەی 
نەتەوەکان.تەنان����ەت هەموو نەتەوەکانی جیهان 
لەس����ەر جۆر و گرنگ����ی و بەه����ای دیاریکراوی 
وەک:) زم����ان، کولتوور(ەوە لە باب وباپیرانەوە 
بوونی����اد ن����راون، ووردە ووردە ئەو کەس����انەی 
کە بەهەمان زمان قس����ەیان ک����ردوە لە کەمەوە 
ب����وون بە کۆمەڵ����گا و دواتر ب����وون بە خاوەنی 
نەتەوە پاش����ان ه����ەر ئاخێوەرانی ئ����ەم زمانە 
پاراستوویانەوە نەوە لە دوای نەوە پارێزگاریان 
لە فەرهەنگ و کلتووری زمانەکە کردووە، لەبەر 
ئەم هۆیەیە کە زمان گرنگییەکی زۆری هەیە لە 

ژیانی گشتیدا.
)ئەڤ����رام ن����وام چۆمس����کی کە ب����ە باوکی 
زمانناس����ی مۆدێ����رن دادەنرێ����ت ( زمانناس و 
فەیلەس����وف و بیرمەند و چاالکوانی سیاس����ی 
بەناوبانگ����ی ئەمریکی����ە، س����ەبارەت ب����ە زمان 
دەڵێ����ت : زمان بە تەنها ووش����ە نی����ە، بەڵکو 
زم����ان کلتوورە،نەریتە،ڕێکخ����ەری کۆمەڵگای����ە 
.س����ەرلەبەری مێ����ژووە ک����ە ب����ەردەوام پێمان 
دەڵێت،،ک����ە ئەمان����ە هەمووی����ان ل����ە زمان����دا 

بەرجەستە کراون .
ب����ەاڵم نابێ ئەوەش لە بی����ر بکەین کە زمان 
بە کلت����وری نەتەوەی����ەک دادەنرێ����ت . ئەرکە 
س����ەرەکییەکەی زم����ان ئەوەی����ە هەر ش����تێک 
پەیوەن����دی بە کەلەپوور و نەتەوەو فەرهەنگەوە 

هەبێت، لە لەناوچوون دەیانپارێزێت . 
ئای����ا زمان����ی دای����ک لە ن����او ک����وردا ل����ە چ 

ئاستێک دایە؟
وەک دەزانی����ن زمانی ک����وردی لە پێنج زاری 
سەرەکی پێکهاتوون و بەسەر چەند شێوەزارێکدا 
دابەش بووە،ک����ە بەپێی ناوچ����ەی جوگرافیای 
کوردس����تان،زار و ش����ێوەزارەکان جی����اوازن . 
بێگومان دابەشبوونی کوردستان بۆ چوار پارچە 
وای ک����ردووە ک����ە هەندێک ل����ە دیالێکتەکان لە 
ناوبچن بە هۆی ئەوەی کە زمانی کوردی تێیاندا 
قەدەغەکراون، دابەشكردنی کوردستان بۆ چەند 
پارچەیەك کاریگەری هەیە لەسەر کەمبوونەوەی 
ئاخێوەرانی زمانی کوردی، چونکە ئازاد نین لە 
بەکار هێنانی لە خوێندن و نوس����ین بە زمانەكە 
لە بەش����ێكی ئەو واڵتانەی كوردستانی بەسەردا 
دابەشكراوە بۆتە یەكێك لە كێشەكان بۆ زمانی 
ك����وردی، بۆیە پێویس����تە گرنگییەك����ی زیاتری 
پێبدرێ����ت و بەتایبەت ل����ەڕووی دانانی زمانێكی 
ستاندارد، چونكە دەبێتە هۆی زیاتر بەهێز كردن 
و باڵوبونەوەی زمانەكە لەس����ەر ئاستی ناوخۆیی 
و جیهانی. چونکە بوونی زمانێکی س����تانداردی 
کوردی، پێویس����تیەكی هێندە گرینگە بۆ  پرسە 
سیاسی و مێژوویی  و كولتووری  و كۆمەاڵیەتیەكان 
کە مان����ای كورد بوون  و بوون ب����ە دەوڵەت و، 
پاراس����تنی كولتوور و فەرهەن����گ، دەربازبوون  و 
تێپەڕاندن����ی بیری ناوچەگەری، پێش����كەوتن  و 

شارستانیەتی کۆمەڵگا، دەگەیەنێت.
هەروەها گرینگە پارێزگاری بکرێت لە زمانەکە 
بە جۆرێک کە زیاتر ووش����ە کوردی و پەتیەکان 
بپارێزن  بەکاربهێنن،بتوانن فەرهەنگی ووشەکان 
بۆ ئ����ەوەی زمانەک����ە لەش����ێوان و تێکەڵی بە 

دووربگرن.

چی باش����ە بکرێت بۆ ئەوەی مندااڵن کەفێری 
زمان����ی دایکیان دەب����ن هەمووبنەم����او کلتوور و 
شوناسی ئەو زمانە فێرببن کە لە دایکیان وەری 

دەگرن ؟
بەپێی هەموو ئ����ەو توێژینەوانەی کە لەالیەن 
زمانناس����ان ئەنجام دراوە، پێویستە منداڵ یەک 
زمان کە لە دایکیەوە فێردەبێت زۆر بە باش����ی 
فێ����ری هەموو ئ����ەو بنەماو ڕێس����ایانە ببێت کە 
ل����ە زمانەکەدا هەیە. دەبێ����ت دایک و باوکان لە 
گرنگی ئ����ەم کارە تێبگ����ەن و منداڵەکانیان بە 
بەردەوام����ی هان بدەن بۆ ئەوەی لەس����ەرەتادا 
زمانێکی پاراو فێر بنن،دواتر هەوڵی ئەوە بدەن 

بەهێزی نەتەوەیەک پەیوەستە بە بوونی 
ئاخێوەرێکی زۆری

زمانی دایک چونکە زمان ناسنامەو شوناسی نەتەوەیەکە

ک����ە زمانی دووەم بۆ تێکەاڵوبوون ب����ە جیهانی دەرەوە فێربن کە 
دوای زمانی دایک ئینجا زمانی دووەم بایەخی پێبدەن کە ئەمەش 
گرنگ����ی خۆی هەیە لەپ����اڵ زمانی دایک دەبێت����ە هۆی کرانەوەی 
بیرو ئەندێش����ەی منداڵ واتە ئەوانەی فێری زمانی دیکە، جگە لە 
زمان����ی دایک دەبن، کراوەتر بیردەکەنەوە. هاوکات رێخۆش����کەرە 
بۆ باش����تربوونی کوالیتیی ژیانیان کە دەبێتە هۆی پێش����کەوتنی 
هۆش����یاریی کولتووری هەروەها فیربوونی زم����ان دووەم لە دوای 
فێربوونی زمانی یەکەم س����وود بە مێش����کی منداڵ دەگەیەنێت و 

کارکردنی مێشک چاالکتر دەکات . 



ژمارە )3617(   2022/2/21 ئافرەتان10

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

- ل���ە هەواڵێك كە لە "یورونیوز" باڵو كراوەتەوە 
باس لەوە دەكات كە لە كۆتایی ئەمسال ئەندامانی 
ناتۆ دەبێ  س���ەرۆكێك بۆ رێكخ���راوی" پەیمانی 
ئاتالنتیكی باك���وور" هەڵبژێرن، چونكە كۆتایی 
بە سەرۆكایەتی ئێس���تای ئەو رێكخراوە "ینیس 
اس���تولتنبرگ"دێت. هەربۆیە پێشنینی دەكرێت 
ژمارەیەك ئافرەت بۆ ئەو پۆستە كاندید بكرێن، 
وەكو "ترزا مەی"س���ەرۆك وەزیرانی پێش���ووی 
بەریتانی���ا، "س���وفی ویلمز"س���ەرۆك وەزیرانی 
پێشووی بەلجیكیا، ئەمەش لە مێژووی 7دەیەی 
چاالكییەكانی ناتۆ، یەكەم جارە ئافرەت بۆ ئەو 

پۆستە كاندید بكرێت. 

- بە پێی هەواڵی "مهر" رێژەی ئەو ئافرەتانەی 
كە ل���ە بەش���ە جیاوازەكانی بواری زانس���ت و 
ئەندازیاری لە واڵتانی ئەندام لە یەكێ�تی ئەوروپا 
كار دەكەن رۆژ بە رۆژ زیاد دەكات، بۆ نموونە لە 
ساڵی ٢0٢0 نزیكەی 6،6 میلیۆن زانا و ئەندازیاری 
ئافرەت لە یەكێ�تی ئەرووپا كاریان كردووە، كە 
ئەو ئامارە %4١ ئەو كەسانە پێك دێنێت كە لەو 
ب���وارەدا كار دەكەن، رێكخراوی ئاماری یەكێ�تی 
ئەوروپا "یوروستات" لە راپۆرتێكدا كە رۆژی ١١ 
ئەم مانگە ب���اڵوی كردۆتەوە، باس لەوە دەكات 
كە بەش���داری ئافرەتان لەو ب���وارەدا بەراورد بە 
ساڵێ  ٢0١٩، ٢٥4هەزار و ٥00 كەس زیاتر بووە، 
جێی باس���ە كە ١١ ش���وبات ب���ە رۆژی جیهانی 

ئافرەتان لە بواری زانست دەناسرێت. 

- نووسینگەی نوێنەرایەتی رێكخراوی نەتەوە 
یەكگرتووەكان لە تویتیكدا رایگەیاند، ئەو چوار 
ئافرەتە چاالكوانەی لە ئەفغانستان ماوەیەك لە 
مەوبەردەستبەس���ەركرابوون وهی���چ هەواڵێكیان 
نەبوو، رۆژی یەكش���ەمەی راب���ردوو ئازادكران، 
دەستبەس���ەركردن و بێسەروش���وێنكردنی ئەو 
ئافرەتان���ە لە الی���ەن تالیبان���ەوە كاردانەوەی 
میدیای���ی ناوخۆیی و جیهانی ب���ە دوای خۆیدا 
هێنا، بە جۆرێك كە ل���ە نەتەوە یەكگرتووەكان 
باس لەو بابەتە كرا ورەخنەیان لێگیرا و داوایان 
ل���ه تالیبان كرد ئ���ەو ئافرەتانە ئ���ازاد بكرێن، 
لەوان���ە" ئەنجلین���ا جولی" ئەس���تێری ناوداری 
سینمای هالیوود و باڵیۆزی كاروباری پەنابەران 

لە نەتەوەیەكگرتووەكان. 

- بە پێی راپۆرتی "تازە نیوز" لێكۆلینەوەیەكی 
نوێ  دەریخس���تووە كە نزیكەی 7٥ % ئافرەتانی 
سەرووی3٥ ساڵ لە سەر ئەو بڕوایەن كە هەستی 
بڕوابەخۆبوونیان لە ژێر كاریگەری گرنگی دانیان 
بە پێستیان زیاتر بووە، ئەو دەرەنجامە لە سەر 
٢هەزار ئافرەتی ئەمەریكی تەمەن 3٥ ساڵ بەرەو 
س���ەروو دەركەوتووە، لە بەر ئ���ەوەی ئافرەتان 
بەردەوام نیگەرانن لە تێكچوونی پێستیان و هەر 
بۆی���ە بەردەوام هەوڵ���دەدەن گرنگی پێبدەن، و 
ئەو متمانەیەش زیاترلەو ئافرەتانە دەردەكەوێت 
كە بە پارێزگاریكردنی بەردەوام، پێس���تیان بە 

جوانی ماوەتەوە.

لە هێلینەوە 

ڕێژین قاسم محمود ئا:نەسرین حەسەن

ب����ە دڵنیاییەوە ئەگەر باس ل����ە ئیرادە و 
متمانە بە خۆبوون بکەین گەلێک پێناسەی 
جی����اواز لە خۆی دەگرێ����ت هەر تاکێک لە 
الی����ەن خۆیەوە دەتوانێت ب����ە جۆرێک لە 
جۆرەکان لە ڕوانگەی خۆیەوە باسی بکات، 
ک����ە تەعبیر لە خودی خ����ۆی بکات،بوونی 
ئیرادە و متمانە ب����وون بە خود دەتوانین 
بڵێن،کرانەوەی دەروازەیەکە بۆ سەركەوتن.

بوون����ی ئیرادە لە الی����ەن هەرتاکێک لە 
ئێمە هەنگاوەكانی س����ەركەوتنمان نیشان 
دەدات،واتە س����ەركەوتن دەكەین بە بنەماو 
پێوەرەكان����ی ژیانمان. ئەگ����ەر ئاوڕێک لە 
ڕابردوو بدەینەوە یاخود س����ەیری مێژووی 
مرۆڤایەتی بکەین، بێگومان ئەوە دەبینین 
کە زۆربەی ئەوکەسانەی کە سەرکەوتنێکی 
بوون  دەس����تهێناوە  بە  سەرسوڕ هێنەریان 
بەخاوەنی ئەوەی شتەی کە ئاواتە خوازی 
بوون،ب����ەاڵم کە تێبین����ی بکەین بە ڕوونی 
ئ����ەوە بەدی دەکەین کە خ����اوەن ئیرادەی 

پۆاڵین بوون.
بوون ب����ە )داهێنەر،بەرهەم هێن،زانا و 
فەیلەس����وف،توێژەر و لێکۆڵەری بە تواناو 
س����ەرکردە و ڕابەری گ����ەل و نەتەوە ( کە 
ئێستا مێژوو باس����یان دەکات و شانازیان 
پێوە دەکات س����وود لەو لێهاتوویەی ئەوان 
متمانەیان  ئ����ەوان  ب����ەاڵم  وەردەگرێ����ت، 
بەخۆی����ان و کەس����ایەتی و هەوڵدانەکانی 
خۆیان هەبووە تا دواجار گەش����توون بە و 

ئامانجانە کە وویستوویانە.
ئافرەتانی کورد خاوەن ئیرادەن بڕوایان 

بە توانای خۆیان هەیە 
ئافرەتانی کورد هەمیش����ە شان بەشانی 

پیاوان لە کۆمەڵگای کوردیدا توانیویانە ئەو 
ئامانجانە بپێکن کە ووس����توویانە،ئیرادەو 
متمان����ە بە خۆبوونیان ڕۆژ ب����ە ڕۆژ زیاتر 
و زیاتر گەش����ە دەس����ێنێت،ئەو بابەتانەی 
کە پێش����تر لە الیەن کۆمەڵ����گاو کلتووردا 
قەدەغەکراو بوون لە ئێس����تادا ئەم حالەتە 
نەماوە،خانمانیش هەموو ئەو کارانە دەکەن 
ک����ە تەنها ل����ە الی پیاوان ڕێگ����ە پێدراو 
بوون،بەاڵم بە خۆشحاڵیەوە ئێستا خانمان 
توانیویانە ئە السەنگیە نە هێڵن،کە ئەمەش 
لەڕێگای سەرکەوتنی ئافرەتی کردەوەیە لە 
هەموو بوارەکانی ژیاندا،ئەو هەوڵ و ئیرادە 
زۆرەی کە خانمان لە خودی خۆیاندا گلیان 
دابۆوە توانیان نیش����انی بدەن کە دەتوانن 
چ����ی بکەن و چی بەرهەم بهێنن لە هەموو 

سێکتەرەکانی ژیاندا.
ب����وون بە خ����اوەن بڕی����ار و ڕۆڵی کارا 
دەگێڕن، تەنان����ەت وایان لە کۆمەڵگا کرد 
دەبێت قبوڵی هەموو ئەو گۆڕانکاریانە بکەن 
کە ئافرەتانیش هەرچیەکیان مەبەست بێت 
بەو ئیرادەو متمانەیەی کە هەیانە بە خودی 
بهێنن،کۆمەڵگە  بەدەستی  دەتوانن  خۆیان 
لە و بیرو باوەڕە چەق بەس����تووەی پێشتر 
دەربهێنن. لە ئس����تادا ئافرەتانی کورد لە 
هەم����وو بوارەكانی ژیاندا کە لە کۆمەڵگادا 
هەیە دەتوانن کاربکەن و ش����وێن پەنجەی 
سەرکەوتنیشیان دیار بێت بەبێ شێواندنی 
ئاکارە پیرۆزەکانی کۆمەڵگا. بێگومان بۆتە 
پڕکەرەوەی هەموو ئەو کەم و کوڕیانەی کە 

پێشتر بە زەقی دیاربوون. 
بۆ نموونە كاری (پزیشكی و ئەندازیاری 
و س����ەرکردایەتی ک����ردن و بەڕێوەبردن و 
پۆلیس و ش����وفێری و دوکانداری و بزنس 

کە کۆمەڵگا  و بازرگانی زۆر بواری تر)… 
پێویس����تی زۆری پێیان����ە، كە پێش����تر بە 
دەگمەن لەو بواران����ەدا ئافرەتان دەبینران 
ک����ە ئەمەش بە هۆی داخراوی کۆمەڵگابوو 
لە ئاس����ت پێش����کەوتنەکان ی����ان بەهۆی 
کلت����ورو داب و نەریت����ەکان ب����وون بوونە 
ڕێگ����ر لەبەردەم گەشەس����ەندن کە جیهان 

بەخۆیەوە بینیوە.
 ئەو ئافرەتانەی کە ئێس����تا لە بوارێکی 
گرنگ����دا کاردەک����ەن كۆمەڵ����گا دەس����تی 
نەگرتوون و هێزی پێ نە داون بەڵكو توانا 
و وزەی خۆیان هەبووە كە وای كردووە ئەو 
كار و پیشانەی كە نەخوازراو بوون ئێستا 
خوازراو بن، چونكە ئەو گەشەسەندنەی کە 
هەیە و کراوە بۆ پڕکردنەوی پێداویستیەکان 
و جوانكردن و پێشخس����تنی كۆمەڵگا بووە 

نەك شێواندنی.
ئافرەتانی کورد لە ڕابردووەوە بە بەڵگە 
ئەوەیان س����ەلماندووە ك����ە بوونیان هەیە 
و گرنگن لە هەموو س����ێکتەرەکانی ژیاندا 
.ئ����ەو ئیرادەیەی کە ه����ەر خودی ئافرەت 
توانیوویەتی باوەڕ بە توانا و لێهاتوویی و 
گەشبینی خۆی بهێنێت کە ئەو ئامانجانەی 
لە بیرو هزریدا دروس����ت بووە بە ئەنجامی 
بگەیەنێت، خەون و ئاواتەکانی بهێنێتە دی 
. کەوات����ە ئەوانەی ئیرادەیان هەیە بڕوایان 
بە خۆیان هەیە تەنها س����وودیان بۆ خۆیان 
نیە، بەڵکو سوودیان بۆ تەواوی مرۆڤایەتی 
هەی����ە، چونکە ب����ەرهەم و داهێنانەکانیان 
ڕۆژانە ل����ە الیەن مرۆڤایەتیەوە س����وودی 

لێوەردەگیرێت.

ئـــافرەتانی کورد 
تا چ ڕادەیەک 
توانیویانە گرینگی بە 
ئیرادە و تواناکانی 
خۆیان بدەن ؟

 لە بوارێکی 
 ئافرەتانەی کە ئێستا

      ئەو
 

رتوون و 
ۆمەڵگا دەستی نەگ

ردەکەن ك
گرنگدا کا

ی خۆیان 
وانا و وزە

ن بەڵكو ت
هێزی پێ نە داو

 كار و پیشانەی كە 
ردووە ئەو

ووە كە وای ك
هەب

خوازراو بن
و بوون ئێستا 

نەخوازرا

ئافرەتانی کورد هەمیشە شان 
بەشانی پیاوان لە کۆمەڵگای کوردیدا 
توانیویانە ئەو ئامانجانە بپێکن کە 

ووستوویانە


