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هزری چەوتی شەرەفپارێزی: دوو تاوانلێکراو :ئافرەت؛کوژراو و 

سزادراو بە سزای کوشتن، پیاو؛بکوژ و جێبەجێکاری سزا و لە ڕاستییدا 
لە هەمانکات سزادراو بە عەزابی ویژدان، سزای یاسایی و سزای خوایی 

و ئاسمانی 

 ئامارەکانی کوش���تنی ئافرەت لە هەرێمی کوردس���تان 
لەمس���اڵدا بەش���ێوەیەکی ترس���ناک ڕوو لە زیادبوونە، 
برایەک خوش���کەکەی، باوکێک کچە پازدە سااڵنەکەی، 
هاوس���ەرێک هاوس���ەرەکەی و ه���ەر بەم ش���ێوەیەش 
هەم���وو تاوانب���ار و بک���وژەکان کەس���انی هەرەنزیکی 
ک���وژراوەکان ب���وون و پاڵن���ەری تاوانەکانی���ش ب���ە 
ش���ێوەیەکی گش���تی ش���ەرەفپارێزی و خاوەنداریی���ە، 
ئەمەش لەهەر تاوانێکی دیکەی کوش���تنی مرۆڤ زیاتر 
مایەی هەڵوەس���تە لەس���ەرکردنە، لێرەدا بکوژ، کەسی 
هەرە نزیکی قوربانییەکەی���ە، تاوانەکە پاڵنەری داب و 
نەریت���ی خێاڵیەتی و کۆمەاڵیەتی و کولتوری لەپش���تە 
و پاڵپش���تی کۆمەاڵیەتیشی هەیە، بەوپێیە مرۆڤێک کە 
دایک یان خوش���ک یان کچ و هاوسەرە لەبەر سەرکێشی 
ودەرچوون لە چوارچێوەی سیس���تەمی پیاوساالری یان 
بەواتایەکی تر سیس���تەمی کۆیالیەتی وعورفی گش���تی 
کۆمەڵگە کۆتایی بە ژیانی دەهێنرێ و کەس���ێکی دیکە 
کە باوک یان برا یاخود هاوس���ەرە دەبێتە بکوژ. لێرەدا 
ڕاس���تییەکە ئەوەیە کە تا ئێس���تا، ل���ە خێزان چەمکی 
ئ���ازادی و هاوپێگەیی هاوبەش���ی و پێکەوەیی زۆر کاڵ 
و ت���ا ڕادەیکی زۆر بوونی نییە. لە بەرامبەردا تەنانەت، 
س���ەرەڕای بانگەشەی سیستەمی دیمۆکراسی وئازادی و 
مافەکانی مرۆڤ لەناو کۆمەڵگە، خێزان لە دەرەوەی ئەو 
بازنەیەیە و هێشتا چەمکەکانی سەردار و کۆیلە، خاوەن 
موڵ���ک و موڵک، خاوەنکار و کرێکار، حاکم و مەحکوم، 
بە توندی لە هەناویدا ڕەگی���ان داکوتاوە و پەیوەندییە 
خێزانییەکانی هاوسەرایەتی، دایک و باوکایەتی، خوشک 
و برایەتییان خس���تووتە ژێرڕکێفی خۆیان و لەسەرئەو 
بنەمایان���ە پێگ���ە و رۆل و مافەکان���ی هەریەک لە دوو 
ڕەگەزەک���ەی دیاری ک���ردوون. هەر کات���ێ، تاکێک لە 
خێ���زان کە ئافرەتە، لە پێن���او مافە زەوتکراوەکانی کە 

ب���ۆ ژیانێکی ئازادانە پێویس���تییەتی، کۆت وبەندەکانی 
نۆرم و بەها کۆمەڵگەییەکانی س���ەرەوە س���ەبارەت بە 
خێزان دەشکێنێت؛ لە چاوی کۆمەڵگە دەبێتە تاوانبار و 
دەبێ سزا بدرێ . سزایەکی قورس کە سزای سەردەمی 
جاهلیییەتە و دەبێ لە الیەن حاکمی خێزانەوە کە پیاوە 
دەربچووێنرێ���ت و جێبەجێ ببێ���ت. ئەگەر بە وردی لێ 
بڕوانین دەبینین لێرەدا دوو سزادراو دەبینین یەکێکیان، 
ئافرەت���ە کە بێرەحمان���ە مافی ژیانی لێ دەس���ەنرێت 
لە جیاتی پاڵپش���تی بۆ ئازادبوونی و ڕاس���تکردنەوەی 
جووڵەیەکی ؛ ئەویش ئەگەر لە هەوڵی بۆ ئازادی؛ ئەگەر 
جووڵەیەکی هەڵەی کردبێت. دووەم سزادراو،پیاوەکەیە، 
جێبەجێ���کاری س���زاکە، ه���ەردووان س���زادراوی بیری 
چەقبەس���توو و کۆنەپارێ���زی خ���ۆدی پیاوەکە یاخود 
کەوتن���ە دوای بی���ری چەوتی کۆمەڵگ���ەن. بۆیە دەبێ 
هەردووکی���ان هەوڵ ب���ۆ ئازادبوونیان ل���ەم هزر و بیرە 
چەوت���ە بدەن، ئافرەت بە ناحەق دەکوژرێت و بێگومان 
ئەم بە ناح���ەق کوژرانەکەی دەبێتە هۆی پاکبوونەوەی 
لە گوناه و ژیانی لە بەهەش���ت لە جیهانی ئاخرەت بۆی 
مسۆگەر دەبێت، بەاڵم بکوژ لە دوای تاوان لەم جیهانەدا 
عەزابی ویژدان دەبێتە هۆگری س���ات بە ساتی ژیانی و 
لەو دونیایەش بیری چەوت���ی کۆمەڵگە فریای ناکەوێت 
و دەبێت س���زای تاوانەکەی بەناحەق کوشتنی مرۆڤێک 
بدات���ەوەو جگە لەوەش کە بە پێی یاس���ا بەرکارەکانی 
هەرێم تاوانبارە و دەبێ چەندەها ساڵ لە کونجی زیندان 
بەڕێ بکات یان هەمیشە شاردراو و هەڵهاتووی دەستی 

داد بێت و بە ترس و لەرزەوە ژیان بەڕێ بکات.
 بۆ ئافرەت بە بیانووی شەرەف دەکوژرێت؟

لە ئەنجامی تێگەیشتنێک کە ڕەگێکی قووڵی مێژوویی 
هەیە و بۆ باوەڕە س���ەرتاییەکانی مرۆڤ س���ەبارەت بە 
خۆی و گ���ەردوون دەگەڕێتەوە. جەس���تەی ئافرەت بە 
جادوو و گوناه دەبینرێت و لە ئەنجامدا ئافرەت دەبێتە 
گوناهکار یا خود جادووکار. جەس���تەی پیاو ڕەس���ەنە 
و ئافەری���دەی خوای���ە. بۆیە پیاو رۆڵە س���ەرەکییەکە 
دەبینێت کە ڕۆڵی بااڵدەس���تی و پارێزەرییە،سەرکێشی 
سروشت دەکات ودەیخاتەوە ژێر ڕکێفی خۆی بە هەموو 
بوونەوەرەکانیی���ەوە. وبەرامبەر ئافرەتیش هەمان رۆڵی 
پارێزەری دەگێڕێت. ئافرەت دەبێتە پارێزراوی دەس���تی 
پی���او و بەم���ە بەه���ای بوونەوەرەکانیتری سروش���تی 
وەردەگرێت.دەبێت���ە موڵکی پیاو و لێ���رەدا پیاو هەوڵ 
دەدات ل���ە ڕێگ���ەی کۆنترۆڵکردن���ی هەڵس���وکەوت و 
ڕەفتارەکان���ی ئافرەت، ئ���ەو لە ج���ادوو و گوناه پاک 
بکاتەوە. بۆیە لە ئەنجامی ڕۆڵی خاوندارێتی و پارێزەری 
خۆی، ئافرەت بە بەش���ێک ل���ە بەهاوپلەی کۆمەاڵیەتی 
خۆی دادەنێت،کە بە ش���ەڕەف پێناس���ە دەکرێت. واتە 
بەها و پێگەی، پەس���ەندی و ناپەس���ەندی خۆی لەناو 
پیاوانیت���ری کۆمەڵگ���ە دەبەس���تێتەوە بە جەس���تە و 
هەڵس���وکەوتی ئافرەت���ە دەوروبەرەکان���ی خۆی،کە بە 
موڵک و پارێزراوی خۆی دەزانێت. لە ئەنجامدا ئەم هزرە 
دەبێتە نۆرم و ڕێس���ا، و سیس���تەمە کۆمەاڵیەتییەکانی 

س���ەردەمی کۆیالیەت���ی و بگ���رە پاش���تریش لەس���ەر 
دادەڕێژرێت، کە بە سیس���تەمی مێژوویی و کۆمەاڵیەتی 
پیاوس���االری ناو دەبرێت و دواجار سیستەمی سیاسی و 

یاسایی کۆمەڵگەش لەسەری بنیات دەنرێت 
پی���او لە چوارچێ���وەی ڕوانگ���ەی پیاوس���االری وا 
تێگەیش���تووە ئافرەت بریتییە لە جەس���تە و جەستەی 
ئاف���رەت کااڵیەک���ە، کە ئ���ەو خاوەندارێت���ی دەکات و 
ئەو دی���اری دەکات کە ش���ێوازی دەرکەوتنی کااڵکە و 
بەکارهاتنی چۆن بێت، وا تێگەیش���تووە کە تەواوی وزە 
و توانایی ئاف���رەت دەبێ لە چوارچێوەی تایبەتمەندییە 
بایۆلۆجی و فیس���یۆلۆجییەکانی بەکار بێت نەک زیاتر؛ 
کە منداڵب���وون و بەخێوکردنی من���داڵ دەگرێتە خۆی 
و بەم���ەش جگە لە دابڕان���دن و بێبەش کردنی ئافرەت 
و کۆمەڵگ���ە لە یەکتر، زیانێکی گەورەی بە پرۆس���ەی 
پەروەردەکردن���ی منداڵی���ش گەیاندووە ه���ەم لەڕووی 
س���ۆزداری و هەم ل���ە ڕووی دیدی پیاوان���ەوە. پیاو، 
ئافرەت بە مرۆڤێکی هاوش���ێوەی خ���ۆی نابینێت بۆیە 
ناتوانێ پەسەندی بکات کە ئافرەت وەک ئەو و یەکسان 
لەگەڵی لە هەم���وو بوارەکانی ژیان���ی کۆمەڵگە بوونی 
هەبێت و وەک ئەو ڕۆلی سەرەکی ببینێت نەک الوەکی. 
بە هاوبەش���ی خۆی نازانێت بۆیە ناتوانێ قبوڵی بکات 
ک���ە وەک ئەو خاوەنی خۆی وبڕیارلە ماڵ و منداڵی بێت 
نەک جێگرەوە و دایەن. تا ئەم دیدە و تێڕوانینە لە ناو 
عەقڵی گشتی کۆمەڵگەدا کە زۆرینەی پیاو نوێنەرایەتی 
دەکات نەگۆڕدرێت؛ تاوانەکانی کۆشتنی ژنان بەردەوام 

دەبێت. 
بێگومان کوش���تنی ئافرەت لەسەر بنەمای شەرەف 
تاوانێکی دڕندانەی نەگریس���ە. لەناوبردنی مرۆڤیکی بێ 
تاوان���ە کە تەنها لە چاوی ه���زری کوێرانەی کۆمەڵگەدا 
تاوانی کردووە؛ بەاڵم بە فیعل���ی هیچ تاوانێکی ئەنجام 
ن���ەداوە. پی���او س���ەرکردایەتی و ڕێبەرایەتی کۆمەڵگە 
دەکات بۆیە ؛ بە پاساوی ئەوەی کە ئافرەت ورووژێنەر، 
س���ووچدار و گوناهکارە، پی���اوی لێ دەرباز دەکات یان 
س���زایەکی س���ووکی بەبەر دەخات؛ بەاڵم تەنها سزای 
ئاف���رەت بێوژدانان���ە و دڕندانەیە کە دەبێ لەس���ەری 
بک���وژرێ. هەن���دێ ج���ارزۆر زیاتر ل���ەوەش دەڕوات، 
لەس���ەر گومانێک یان لەسەر پراوەکردنی یەکێ لە مافە 
سەرەتاییەکان و خواست بۆ ئازادانە ژیان، یان هەستی 

خۆبەخاوەنزانین، سزای کوشتنی بۆ دەردەکرێت . 
مایەی نیگەرانییە هەرجارەو لە ناوچەیەکی کوردستان 
ئ���ەم تاوانە دوب���ارە دەبێتەوەو ئەو ڕاس���تییە تاڵەمان 
بەبیردەهێنێت���ەوە ک���ە بەداخەوە ل���ە کۆمەڵگەکەماندا 
ئافرەت لەسەر هەندێ چەمکی دواکەوتووی کۆمەاڵیەتی 
دەکوژرێت، ئەوەش زەنگێکی مەترس���ییە لەسەر ژیانی 
س���ەرجەم ئافرەتان یاخود ئافرەتانی یەکس���انیخواز و 
ئازادیخواز، مەترسییە لەسەر ئاسایشی کۆمەاڵیەتیمان، 
مەترسییە لەس���ەر ناوبانگی کۆمەڵگەکەمان، هەرچەندە 
ناکرێ���ت ڕەفت���اری دڕندان���ەی هەندێک ل���ە تاکەکان 
بگشتێندرێت، بەاڵم ئەمەش ڕاستیەکەو دەبێت لەسەری 

بوەستین، کە لە کۆمەڵگەکەماندا هاوشێوەی کۆمەلگەی 
سەردەمی هەرە دواکەوتووی جاهلییەت، ئافرەت لەسەر 
شەرەف دەکوژرێت، لێرەدا پێویستە ئاماژەی پێ بکەین 
کە کوش���تنی ئافرەت لە سەرانس���ەری جیهاندا بوونی 

هەیە، بەاڵم هۆکار و زەمینەکان جیاوازن.
ل���ە بنەڕەت���دا کوش���تنی ئافرەت بەش���ێک نییە لە 
کولت���وری کورد، ئافرەت���ی کورد ژێردەس���تە و کۆیلە 
نەب���ووە، ئافرەتی کورد لە خێزان���دا خاوەن ڕێز و ڕۆڵ 
بووە، بەش���ی زۆری ئەم بەهایانە بەرهەمی داگیرکاری 
و کولتوری نەتەوەکان���ی دەوروبەر و هزری دواکەوتوی 
ه���اوردەن، بۆیە پێویس���تە کۆمەلگەکەم���ان خۆی لەم 
دیاردە نام���ۆ و دژە مرۆڤانە پاک بکاتەوە، ئەوەش کار 
و کۆشش���ی هەمەالیەنەی پێویستە، تێکۆشانی ئافرەت 
و هاوبەشی پیاوی یەکسانیخوازی پێویستە، سەپاندنی 
س���زای یاس���ایی قورس و بەهیزکردنی پێگەی ئافرەتی 
پێویس���تە. لە هەمووی گرنگتر پش���تیوانی کۆمەاڵیەتی 
پێویس���تە، پشتیوانی کۆمەاڵیەتیش لە ڕێگەی پرۆسەی 

پێگەیاندنی کۆمەاڵیەتییەوە دەستەبەر دەبێت.
هەروەک ئەم تاوان���ە ڕەهەندی کولتوری و ئایینی و 
یاساییشی هەیە و لە هەموو ئەو بوارانەدا دەبێت کار بۆ 
بنبڕکردنی و تەحریمکردنی بکرێت، بەاڵم زیاتر ڕەهەندی 
کۆمەاڵیەتی و پەروەردەی���ی هەیە، گرتنەبەری ئامرازی 
جۆراوجۆر بۆ گۆڕان���کاری لەو چەمکە کۆمەاڵیەتییانەی 
ڕەوایەتی بەم تاوانە دەدەن، پێڕەوکردنی پەروەردەیەکی 
یەکسانخوازی مرۆڤدۆس���تانە لە خێزاندا، جێکردنەوەی 
بنەماکان���ی ڕێزگرتن لە مافەکانی ئافرەت و یەکس���انی 
جێن���دەری لە پرۆگرامەکانی خوێندن���دا، باڵوکردنەوەی 
ڕۆشنبیری یەکسانی و چەمکەکانی ئازادی و ڕۆشنبیری 
یاس���ایی ل���ە کەناڵەکان���ی ڕاگەیان���دن، باڵوکردنەوەی 
ڕۆش���نبیری ئایین���ی لەب���ارەی پی���رۆزی ڕۆحی مرۆڤ 
و ئ���ەوەی کە هی���چ مرۆڤێک مافی ئ���ەوەی نییە ژیانی 
مرۆڤێک���ی دیکە کۆتایی پ���ێ بهێنێت، ئەو تاوانەش کە 
پەنای بۆ دەبرێت هیچ نییە جگە لە جێبەجێکردنی داوا 
و ویس���تێکی بیری چەوتی کۆمەڵگە. بە سزادانی بکوژ 
لەڕووی کۆمەاڵیەتییەوە، بەشێوەیەک لە کاتی ڕوودانی 
هەر تاوانێکی شەرەف لەبری هەستی شانازی و غیرەت 

هەستی شەرمەزاری و ئابڕووچوون بە بکوژ بچێژرێ. 
ئەگ���ەر وا نەکەی���ن و ڕێ لەو تاوان���ە نەگرین؛ ئەوا 
زۆر ئافرەت���ی دیک���ە خۆیان ی���ان ک���چ و نەوەکانیان 
بەو چارەنووس���ە مەحکومن کە ئازار بدرێن و لەس���ەر 
پراوەکردنی س���ەرەتاییترین ماف���ەکان بکوژرێن، زۆر لە 
پیاوانیش بەو چارەنووس���ە مەحکومن کە ببن بە بکوژ، 
ئیتر یان تەواوی ژیانیان لە زیندان بەس���ەرببەن یاخود 
هەڵهات���وو بن و ی���ان لە چاوی من���داڵ و دەوروبەریان 
وەک بکوژ ببینرێن، ئەوە ئەگەر تەواوی ژیانیشیان لەژێر 
ڕەحمەتی ئازاری ویژدان بەسەر نەبەن!. بە دڵنیاییەوە 
ئەو چارەنووسە بۆ هیچ مرۆڤێک باش نییە، بۆیە هەموو 
کۆمەڵگە ناچارە کە هاوبەشی بکات بۆ کۆتاییهێنان بەم 

دیاردە ترسناکە.

مان
سلێ

ان 
 ڤی

د.

 بێگومان کوشتنی ئافرەت 
لەسەر بنەمای شەرەف تاوانێکی 
دڕندانەی نەگریسە. لەناوبردنی 
مرۆڤیکی بێ تاوانە کە تەنها لە 
چاوی هزری کوێرانەی کۆمەڵگەدا 
تاوانی کردووە؛ بەاڵم بە فیعلی 
هیچ تاوانێکی ئەنجام نەداوە
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په ره پێدانی زمانی كوردی
میدیا مەعروفی

زمانناس����ان و پس����پۆڕانی بابەت����ی زمان لەس����ەر ئەو 
ب����اوەڕەدان ک����ە زمانی����ش ه����ەروەک لەش����ی مرۆڤ، 
ب����ە وەرزش و ڕاهێنان����ی تایبەت بە خۆی����ەوە بەهێز و 
پتەو دەبێ����ت. ڕاهینانی زمان، بریتیی����ە لە پەرەپێدان 
بە پانتایی بەکارهێن����ان و بەئەزموونکردنی بەرفراوانی 
زمان. لە ڕوانگەگەلی نوێ و هەروەها بازنەی جۆراوجۆر 
و جی����اوازەوە. ئەم ئەزموونە نوێ و جیاوازەش، دەبێتە 
هۆی پەرەس����ەندنی بەکارهێنانی زمان، لە س����ەرەوەی 

زمانی ڕۆژەزار و ئاخافتنی ئاساییەوە.
زمان����ی ک����وردی وەک هەموو زمانەکان����ی دیکە، بە 
درێژایی مێژوو و بەپێی هەلومەرجی ژیانی مرۆڤی کورد، 
ل����ەزۆر باری ژیاندا ڕاهاتووە و پەرەی گرتووە. هەروەها 
لە زۆر باری جیاوازیش����دا گەلەک بە پێویست نەزانراوە 
و وەکو ئێستاکە الوازی پێوە دیار بووە. هەرچۆن ڕەگ 
داکووتانی نەریتی ش����یعر و مۆس����یقا لە ناو کۆمەڵگەی 
ئێمەدا، زمانێکی بەپێزی شاعیرانەی درووست کردووە. 
یان سەرنجدانی هەمیشەیی کورد بۆ سروشت، زمانێکی 
دەوڵەمەند و پڕ لە توانایی س����ەبارەت بە سروشت ساز 
ک����ردووە. هەر چۆن ئێم����ە بە ه����ۆی نەبوونی نەریتی 
گێڕان����ەوە لە ڕێگ����ەی زمانێکی جیاواز لە ش����یعرەوە، 
کەمووکوڕت����ی و کێماس����ییەکانی زمانەکەمان هەس����ت 
پێدەکەی����ن، بەتایبەیش کاتێک چی����رۆک دەگێڕینەوە و 

ڕۆمان و شانۆنامە و سیناریو دەنووسین.
ل����ە الیەکی دیک����ەوە، گۆڕان����ی هەلومەرجی ژیان و 
هەروەها بوارە جیاکانی پەیوەست بە کورد، بەتایبەتی 
پێویس����تی بە زمانی نووس����راوە، تاکوو ببێتە هەلێکی 
ن����ۆی ل����ە هەمبەرمان. ل����ە الیەکی دیک����ەوە، میدیای 
مۆدێ����رن و جیهانیش کە گرێدراوە بە سۆش����یاڵ میدیا 
و ئینتێرنێتەوە، لە ڕێگەی خاڵە ئەرێنیەکانیدا دەتوانێ 
ببێتە هۆکارێکی نەرێنی بۆ شکست، بەاڵم ئەگەر خۆمان 
لە بەرامبەریدا تەی����ار و ئامادە بکەین، ئەوا هەلێکە بۆ 

پتر هەنگاونان بەرەو پێشکەوتن.
یەکێک ل����ەو پانتایی����ە زۆر گرینگانەی پەیوەس����ت 
بە دونی����ای مۆدێرن، پانتایی دڕاماتیک����ە. پەڕەگرتنی 
میدیۆمگەلێک����ی وەکوو ش����انۆ، س����ینەما و تەلەفزیۆن 
لەناو ژیانی مڕۆڤی س����ەردەمدا، پێویس����تی بە زمانێکی 
هاوئاهەنگ لەگ����ەڵ ئەو میدیۆمانەیە، هەر چەند دەبێت 
ئ����ەوەش بڵێین ک����ە ئەمە لەنێ����و ئێمەی کوردیش����دا 
ڕەنگدانەوەی هەبووە و تا ڕادەیەک زمانێکی لەو شێوەی 

خەریکە پەرەدەسێنێت. 
دەبێت بڵێی����ن زمانی دڕاماتێک، ن����ە زمانی فەرمی 
و وش����کی مێژوییی����ە، نە زمانی ڕۆژەزاری ناو ش����ەقام 
و کۆاڵنیش����ە. بۆ ئەوەی ڕوونتری بکەینەوە نمونەیەک 
دەخەین����ەڕوو: زۆر ج����ار لەس����ەر پەردەی س����ینەما و 
تەختەی ش����انۆدا هەڵەی بەکارهێنانی زمانمان بینیوە، 
کاتێ����ک ئەکتەرێک بە زمانی فەرم����ی، لەجیاتی گوتنی 
دیاڵۆگەوە، خەریکە ش����یعر دەڵێت! بەمەش هەر وەکوو 
زمانی تێکڕووخاوی ناو شەقام، دیاڵۆگیش تێکدەشکێنێ 
و دەیڕۆخێنێ. هەر چۆن لە شانۆنامە و نواندنی نەوەی 
پێشووماندا، زمانی فەرمی هەر وەکوو شیعر، بەردەنگ 
و بینەری ئازار داوە، هەر بەم ش����ێوەیەش ش����انۆنامە 
و نواندنەکانی ئێس����تاکەش زمانی تێکڕووخاوی رۆژەزار 
نەیهێش����تووە ت����ا پەیوەندی لەنێ����وان بەردەنگ لەگەڵ 
شوێنەواری دڕاماتیکی بەرهەمە وێژەیی و هونەرییەکاندا 
درووس����ت ببێت. زمانی دڕاماتیک هێڵێکی تەسک و زۆر 
هەس����تیارە لەنێوان ئەو دوو شێوازی ئاسایی ڕۆژەزار و 
هەروەها وش����کی زانس����تی. بێگومان زانست و زانیاریی 
ئێمە س����ەبارەت ب����ە دڕام، دیالۆگ، س����ینەما و زمانی 
ش����یاوی ئەم مێدیومانە لەپ����اڵ ئەزمونکردنی بەردەوام 
و ڕەخنەگران����ە دەتوانێت ل����ە داهاتوویەکی نزیکدا ئەم 
زیان و کێماسییە سەرەکییە بسڕێتەوە و ببێته هەوێنی 

سازبوونی زمانی دڕاماتیکی پەیوەست بە کوردی.

شيماء مصطفى 

 ئه گه ر چی یاس���ای ژماره  هه ش���تی به ڕه نگاری توندو تیژی 
خێزان���ی ل���ه  س���اڵی ٢٠١١ دا هاتوه ته  به رهه م ب���ه اڵم ! ئه م 
ده س���ته  بژێره  له  ڕاس���تیدا الپه ره یه كی تازه  نییه  له  مێژووی 
فه رهه نگ س���ازی ماڵباتی بارزان،به و پێی���ه ی ئه م كه ته لۆكه  
كۆمه اڵیه تییه  پاشخانێكی مێژوویی له پشته ،كه  له  روئیاو دیدو 
فیكری سیاس���ی و بڕوا و عه قیده ی خودان���ی بارزاندا زۆر به  
قوڵی ڕه نگی داوه  ته وه ،له دارش���تنی سیاسه تی مڕۆڤ دۆستی 
له ناوچه كه دا چونكه ، ئه و رس���كه  عیرفانیان���ه   كه  له ناوچه ی 
بارزان ك���ه  ئه مڕۆ وێناێه  و به رچاوه  كه  به  جوانترین ش���ێوه  
ژینگه ی���ی ئارامی خوڵقاندوه  بۆ ژیاندۆس���تی نه وه ك ته نها بۆ 
مڕۆڤه كان بگره  ! بۆ سروش���ت و ژینگ���ه و ته نانه ت بۆ ئاژه ڵ 
وپه له وه ره كان و ماس���ی نێ���و ده ریاكان . ك���ه   له الیه ن هیچ 
ده زگایه كی فه رمی ده وڵه  ت له و سه رده مه دا نه هاتبوو به رهه م 
بگ���ره ته نها له  هزرو ئه ندێش���ه ی فه رمان���ده ی ژیان خودانی 
بارزان، وه كو نه خشه س���ازیه ك بۆ ئاینده ی خێزانێكی ئارام و 
ژینگه ی نیشتیمانێكی س���ه وز به ره نجامه كان، بۆیه  له ئه مڕۆدا 
گرنگه  ئه م فه رمایشتانه  به هه ند وه ربگێرێت له  بونیاد نانه وه ی 

پێوه رێكی مرۆڤایه تی بۆ ئاینده ی هه رێمی كوردستان . 
ل���ه م میانه دا ده كرێ بڵێیین ! ئه و كاتۆگۆرییه  كه  یاس���ای 
ژماره  هه ش���تی خێزانی بۆ به ره ن���گاری توندو تیژێكان  له  هه  
رێمی كوردس���تان له كانگای مڕۆڤ دۆس���تی شێخ ئه حمه دی 
بارزانی هه ڵقواڵوه  .هه رگیز ده ستكه وتێكی تازه  نییه  ! ئه گه ر 
چی به هه وڵی رێكخراوه یێ هاتوه ته  به ره  نجام له س���اڵی ٢٠١١ 
به ر مه بنای ئه و ڕاس���تیه یی كه وا فه لس���ه فه ی ناتوندو تیژی 
له ناوچ���ه ی بارزان ش���ۆر بوه ت���ه وه  په لی كێش���اوه  و تێكه ڵ 
به عورف كه لتوری ناوچه كه  بووه  وه كو یاس���ایه  كی خۆرس���ك 
كه ده رهاوێش���ته كانی وێنانه  . بۆیه  ده ست و په نجه  نه رمكردن 
بۆ نوس���ینه وه ی یاسایه كی هاوچه رخ،له سه ر بنه مای دارشتنی 
فه لسه فه ی ناتوندو تیژی بۆ دارش���تنی رێبه رێكی مڕۆڤایه تی 
له م هه رێمه  كوردیه  كه ئامانج تیادا ئاوڕ دانه وه یه  له چاره سه ری 
ته نگژه كانی ژیان به یه ك ئاڕاس���ته  ناكرێت ئه گه ر هاتوو سوود 
له و س���ه رچاوه  فه رهه نگییه  وه رنه گیرێت به به ڵگه ی ده رخه ری 
ده رئه نجامه كان���ی دیفاكتۆی���ه . وه  له  ب���ه ره و پیر چوون ئه و 
باوه ڕه  به  دانانی به رنامه و س���تراتیج بۆ پێشخس���تنی پرسی 
مرۆڤبوون دارش���تنی فه لس���ه فه ی ناتوندو تیژی بۆ داهاتوی 
هه رێمی كوردستان ده كرێ گه ڕانه وه بێ بۆ زیندوكردنه وه ی ئه و 
فه رهه نگه  س���وود وه ربگیرێت تا رس���كی مرۆڤایه تی به سه نگ 
به گروتینی باوه رێكی پته و دابمه زرێ له هه رێمی كوردستان . كه  
خودانی بارزان له بواری كۆمه اڵیه تی ده ستێكی بااڵی هه بوو له  
)رێگریكردن له  به زۆر به شودانی كچان رێگریكردن له ئه نجدانی 
هاوس���ه رگیری گه وره  به گچكه ، رێگریكردن له وه رگرتنی پاره ی 
ش���یر بایی، رێگریكردن له هاوس���ه رگیری به زۆره  ملێ له بری 
خۆێ���ن، رێگریكردن له هێنان���ی ژن دووه م ته نها به ره زامه ندی 
وه رگرتنی ژنی یه كه م، رێگریكردن له هاوسه رگیری شێوازی ژن 

به ژن، ره تكردنه وه ی هاوسه رگیری عورفی هتد ...(.
. به هه مان ئاڕاسته  له بواری ژینگه  دۆستی له  )رێگریكردن 
له برین���ه وه ی داری ب���ه  به ر، رێگریكردن له  تێكدانی ش���انه ی 
مێ���ش هه نگویین ته نها له ب���ه ر ده رهێنان���ی هه نگۆین نابێت 
به هی���چ ش���ێوه ێه ك كوره ی هه ن���گ تێكبدرێ���ت، رێگریكردن 
له كوش���تنی ماری ره ش���ی بێژه هر، رێگریكردن به راوه  ماسی 
به نارنجۆك، رێگریكردن له  ڕاوكردن له وه رزی وه چه  خس���تنی 

ئاژه اڵن، رێگریكردن له كوش���تنی ئاژه اڵن له كاتی ئاو 
خواردنداهتد...(.

 له روی ئاكاری سیاس���ی قس���ه كردن له سه ر 
خه باتی ش���ێخ ئه حمه دی بارزان له وتارێكدا 
چاكس���ازێكی  ك���ه   نابێت���ه وه   جێ���گای 
نیش���تیمانپه روه ر بووه  )به ك���ردار نه وه ك 
به گوت���ار (كه  تام���ردن پاره ی به ده س���ت 

نه گرتوه  دژی گه نده ڵی به هه ده ر دانی سامانی 
گش���تی ڕۆڵێكی به رچاوی گێڕاوه  و )نه وشیروان 
مس���ته فا ( له كتێبه ك���ه ی په نجه كانی ده س���ت 

یه كتری ده ش���كێنن ئاماژه ی كردوه  كه  شێخ 
ئه حم���ه دی بارزان���ی به پیاوێكی دڵس���ۆزی 
باوه ڕه كان���ی خ���ۆی پێناس���ه  ده كات كه  
گۆێ ن���ه داوه  به  ماڵی دونیا . له هه مبه ر 
ئ���ه م ڕاس���تییه  له  كاتێكدا تێكۆش���انی 
خه باتی سیاس���ی مه ده نی په یوه ست به  

پرس���ی ئافره ت و خێزان و یه كسانی جێنده ر 
ئه م���ڕۆ له ئاس���ت چاوه ڕوانێكان���دا نییه  دوور 
له پرنس���یپی مڕۆڤ ب���وون ته كامڵی ئینس���انی 
له په یوه ندی���ه  كۆمه اڵیه تێكان���ی جیهانی گڵوباڵ 
و مۆدێرنیه تدا،هه میش���ه  خۆزگه  ب���ۆ دونیایه كی 

داد په روه رو یه كس���انی خوازه  چوونكه  واقیع 
پێناوه ت���ه  قۆناغێكی مه ترس���یدار كه گڕی 

ئ���ازاری ده روونی و جه س���ته یی به پێی 
له هه ڵكش���انه ،به تایبه ت  ئام���اره كان 
كه یس���ه كانی كوش���تنی به ئه نقه س���ت 
له كوش���تن و سووتانه كان كه  گه یشتۆته  
پێداگیریك���ردن  به پاس���اوی  له ترۆپ���ك 

له كه لتورگه رایی ئاگری بۆ خۆشكراوه  كه  به  
شێوه ی نۆرمێكی كۆمه اڵیه تی باو بااڵده سته ، 

ده رهه ق ب���ه م ناڕه وایه تییه  كۆمه ڵگا و ده زگا 
فه رمێكانی ده وڵه ت یاساكان ده سته و ئه ژنۆ 
وه ستان كه  تاوانباران ژن كوژه كان و ژن 

بكوژه كان سه رووی یاسان . 
ده ڵێیی���ن  ده رهاوێش���ته دا  ل���ه م 

پێویس���تمان به  عه داله تی ش���ێخ ئه حمه دی 
فه وقیه   به یاسایه كی  پێویس���تمان  بارزانییه  
جوانتر به هێزتر له یاسای داگاو مه جالیسی 
س���وڵحی خێڵه ك���ی عه ش���ایه ری كه  له و 
مه جالیس���انه  مامه ڵه  به روح���ی مرۆڤه كان 
ده كرێت ده رهه ق به و جه وره و سته مه ی دژ 
به ئافره تان ده كرێت و زۆر جاریش به رانبه ر 
به ره گه زی پی���او یش ئه نج���ام ده درێت . 
كاتێ���ك ئاسایش���ی ده روونی خێ���زاه كان 
هه ره شه ی له سه ره  كاتێك ڕووده چینه وه بۆ 
خۆێندنه وه ی فه رهه نگی ش���ێخی ته ریقه ت 
كه ته لۆكی  جوانتری���ن  كه له س���ه رده میدا 
میان ڕه وی مڕۆڤ دۆستی ژێنگه  پارێزی 
له سه ر ده س���تی هاتوه ته  به رهه م خۆزگه  
بۆ ژیانێكی دادگه ری ده خوازین له هه مبه ر 
ئه م ڕاستییه ی كه  به رێنۆێنێكانی تا ئیمڕۆ 
قوتابیانی ئه و رێبازه  شه یدای كوردایه تی 
و مه ردایه ت���ی دادپه روه ری ب���وون . له م 
سۆنگه یه وه  پێنوس بۆ زیندوكردنه وه ی ئه و 
ریتواڵه تییه  فه رهه نگییه  له  ئاراس���ته كردنی 
چاره س���ه ركردنی كێش���ه  كۆمه اڵیه تێ���كان 
ك���ه  ئه وپ���ه ری دادوه ری و دادگه رایی تیادا 
به رجه س���ته  ك���راوه  ب���ه  به رهه مه  هه میش���ه  
خۆزگه  بۆ عه داله ت���ی خودانی بارزانه  و به ره و 
ژیانێكی ئاسوده  دوور له توندو تیژی له سێبه ری 

رێنۆێنێكانی شێخ ئه حمه دی بارزان.

سه رنجێكی به راوردكاری له مه ڕ و رێنێوێنێكانی رێبه ری 
مرۆڤایه تی خودانی بارزان و یاسای ژماره  هه شتی خێزانی

ه یی
كاك

وار 
 ها

نگه 
شه 
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دلڤین خەلەف

وه ك ئافره تێكی كورد له  
تاراوگه ، شانازی به  ئافره تبوون 

و كوردبوونی خۆم ده كه م

 له تاراوگه وه 

تاڵترین هه س���ت، هه س���تی غوربه ت���ی و ته نیاییه ، مرۆڤی 
كوردی دڵس���ۆز هه رچه ند دووربێت له زێدی خۆیی و باب و 
باپیرانی، ئه وه نده  زیاتر هه س���ت به  برینی غه ریبی ده كات 
و ئه م هه س���ته ش برینێكی بێ سارێژه ، هه ر كه سێ بیه وێ 
رێگه ی غوربه ت بگرێته ب���ه ر، با هه روه ك هۆڵه ندی ووته نی 
: "دووج���ار بیربك���ه وه  ئینجا بڕیار ب���ده " وابكات، چونكه  
غه ریبابه تی شتێكی بێ بڕانه وه یه ، تاڵی بێكه سی و دووری 
له  كوردس���تانی ش���یرین، رۆژه كان ده كاته  رۆژه  تاڵه كانی 

ژیان.
زۆرب���ه ی ئه وانه ی ل���ه  تاراوگه  ده ژی���ن ئه زموونی ژیانی 
تاراوگه ی���ان پڕه  له  هه س���تی خه مۆكی و سه رلێش���ێوان، 
سه رلێش���ێوان له نێوان دوو كه لت���ووری جیاواز، كه  زۆرجار 
هۆكارێك���ه  بۆ هه ندێك له حاڵه تی لێكت���رازان و تێكچوونی 
شیرازه ی خێزان، كه  ئه مه ش هه ندێكجار كاردانه وه ی خراپی 
ب���ۆ س���ه رمنداڵ هه یه ،زۆرجاریش ئاف���ره ت و منداڵ ده بنه  
قوربانی ئه م سه رلێش���ێوانه ، به تایبه تی كه  به جیابوونه وه  
و ته نی���ا مان���ه وه  له واڵت���ی غه ریبایه تی، به رپرس���یاره تی 
به خێوكردن و په روه رده ی منداڵ ده كه وێته  سه رئه س���تۆی 
ئافره ت، كه  كارێكیزۆر قورس و گرانه  له سه رشانی ئافره ت، 
له پاڵ ئ���ه وه ش ئافره ت وه ك هاواڵتیه كی ئه و واڵته ی تێیدا 
ده ژی و كارده كات و به رده وام���ی ده دات���ه  ژیان���ی خۆی و 
خێزانی بۆ مسۆگه ركردنی دوارۆژێكی باش، به  به رده وامیش 
هه وڵی پاراستنی زمانی دایك و كه لتوری كوردی له  تاراوگه  
ده دات، له واڵتانی ئه وروپا خه ڵك سه رس���امن به  خۆراگری 
و هێ���زی به ره نگاربوونه وه ی ئافره تی ك���ورد وه ك پۆاڵ بۆ 
به رده وامبوونی ژیان به هه موو قورسایی و ناخۆشیه كانی له  
تاراوگه ، بۆیه  وه ك ئافره تێكی كورد له  تاراوگه  شانازی به  

ئافره ت بوون و كوردبوونی خۆم ده كه م.

 هۆزان فەریق

فه زیله شۆرش - هۆڵەندا

وەکو دیار ل ڤی س���ەردەمی پێش���کەفتی دا 
خەلکێ کوردس���تانێ بگشتی بەرەو قوناغەکا 
نوو یا برێڤەبرنا ژیانێ برێکەفتیە وگەهشتیە 
باوەریەکا مەزن کو بتنێ ب زانین وزانس���ت 
وئافاکرنا کەس���ایەتیەکا س���ەرکەفتی وهزرو 
بیرەکی باقژ ئەڤ کاروانە وەکو هەموو گەلێن 
پێشکەفتی کو دگەهنە ماف وئارمانجێن خوە 
یێن سەرەکی وپێش هەر تشتەکی دڤێ خوە 

وەکو مرۆڤەکی ژیرمەند بدەتە دیارکرن.
بێگوم���ان ه���ەر مللەتەک���ی دابونەری���ت 
وكەلەپ���ۆرێ خوە یێ تایب���ەت هەیە ودناڤ 
دا باش���ی وخراب���ی هەن���ە لێ دیس���ان ژی 
ش���انازیەکا مەزن پێدبەن ودگ���ەل بهۆرینا 
دەم وچاخان هندەک ژوان دابونەریتا دهێتە 
ژبیرک���رن وهندوکێن دن ژێ وندادبن وجڤاک 
ژی هندەکان ژێ پشتگوهڤە دهێلێ ژبەر کو 
دگەل سەردەمی ناگونجن وبەلکو زۆر جاران 

کێشە وئاریشە ژێ پڵیدا 
لەوم���ا  دب���ن، 

گەلێ کورد ژی سەرەرای ئەوێ زولم زۆرداریا 
لێ هاتیە کرن لس���ەر دەستێ داگیرکەران ل 
درێژی���ا دیرۆکێ پێگی���ری ب چاند وکەلەتۆر 
وکەلەپ���ۆرێ خوە یێ کەڤن���ار ودێرین کریە 
ودگەل دا ژیایە وهەردەم ش���انازی پێ کریە 
وپێ سەربلند وکەیف خۆشبوویە، وهەروەسا 
گەلەک ژ دابونەریتێن کەڤنار ونەشایس���تەی 
کۆمەلگەها کوردەواری ژی پاشخۆڤە هێالینە 
وهزر دجڤاکەکی مەدەنی س���ەردەم دە کریە 
وبهیڤیا گەهشتنا ئاستەکی پێشکەفتی وبلند 

ژبۆ نفشێن پاشەرۆژێ کرینە.
لەوم���ا بمخابنی ڤە بابەتێ کوش���تنا کەچ 
وژنان وئێش وئازارێن وان ل ڤی س���ەردەمێ 
پێشکەفتی دا بوویە دیاردەکا مەترسی دار ل 
دەمەکی کو ئافرەتا کورد ژی گەهش���تیە وێ 
قوناغێ ئەڤرۆ ئاس���تێ وێ یێ رەوشەنبیری 
وتێگەهشتنا وێ دبوارێ دابونەریتێن جڤاکی 
دا نە کێمترە ژ ئاس���تێ زەالمێ کورد وفەرە 
کۆمەلگەها مە ڤێ چەندێ ب هوری ل 

بەرچاڤ بگرێ ورۆلێ ئافرەتا کورد د هەموو 
بوارێن ژیانێ دە گرنگ ب نرخێ وهزر د وەک 
هەڤیا دناڤبەرا ژن ومێ���ران دا بکەن وئەڤێ 
دیاردا خراب ژناڤ جڤاکا کوردەواری یا مرۆڤ 
دۆست وئاشتی خواز بنبر بکەن ونەهێلن ژڤێ 
چەندێ زێدەتر ئافرەتا کورد بێتە ئێش���اندن 
وهەس���تێ وێ بێتە ش���کاندن وژشیانێن وێ 
بێتە خوار وزی���ان بێبکەڤ���ێ، هیڤیدارین ژ 
دام���و دەزگەهێ���ن حکومەت���ا هەرێمێ ئەڤ 
بابەتە بێتە چارەس���ەرکرن وس���زایێن دژوار 
دەرهەق���ێ ئەوان کەس���ان بێتە وەرگرتن کو 
دبنە ئەگرێ ڤێ دیاردەیا نەشارستانی وبجدی 
هەولێ���ن وێ چەندێ بێنە کرن ئافرەتا کورد 
ژی ببتە بەش���ەکی کاریگەر ژ ژیانا گەلێ مە 
وهەم���وو دەما ژیانا وێ ژی بێتە پاراس���تن 
ل ژێر سیبەرا یاس���ایێ وچاڤدێریا حکومەتا 
وەالت���ێ مە دا ئەڤە وس���ەروەری بۆ ئافرەتا 
کورد ل هەر جیهەکی وکوردستان هەر ئارام 

وئاڤەدانبێ.

وه رزش و تۆپ���ی پ���ێ خه ونێك���ی له مێژینه ی 
)هاوژین( ب���و، بۆیه  كاتێك ده رفه تی ئه وه ی بۆ 
هاته پێ���ش له  تیپێكی تۆپی پێدا ببێته  یاریزان، 
بێ دوودڵی به ش���داریی تێدا كرد، ئێس���تا ئه و و 

تیپه كه ی، له  خولێكی تۆپی پێ دا به شدارن.

 به ڕێوبه رایه ت���ی په روه رده ی كه الر، هه س���تاوه  
ب���ه  ئه نجامدانی خولێكی تۆپی پێی یاریگای بچوك 
"فوتس���اڵ" ب���ۆ فێرخوازانی كچ ل���ه  ناوه نده كانی 
خوێندنی ده ڤه ره كه ، به ش���داران و ش���اره زایان به  
هه نگاوێكی باش���ی ده بینن بۆ بره ودان به  وه رزشی 
كچان، له گه ڵ ئه وه ش���دا پێیانوای���ه  ده بێت كاری 

زۆرتر بكرێت.
ره نگه  له هه مو كه س زیاتر، كچانی فێرخواز به م 
خوله  دڵخ���ۆش بن، چونكه  ده رگای چونه  نێو ئه م 

بواره ی لێكردونه ته وه .
هاوژین محەمەد، ١5 س���اڵ، فێرخ���وازی تیپی 
فوتساڵی خوێندنگەی شەهید مەال ئەحمەده ، وتی: 
م���ن خولی���ای زۆرم بۆ تۆپی پێ هەی���ە، بۆیه  كه  
لەخوێندنگە پێیان وتم بۆ بەشداریكردن لەم خولە، 
دوای وه رگرتن���ی ره زامه ن���دی ماڵه وه ، بەش���داریم 

کردوە.
 كردن���ه وه ی ئه م خول���ه ش ته ریبه  به  زیادبونی 
خواس���تی كچان بۆ وه رزش، مامۆس���تایه كی ئه م 
بواره  باس له وه ده كات كچان ئێس���تا گرنگی زیاتر 

به م بواره  ده ده ن.
 ش���ادان ئەحمەد، وتی: ئێستا كه  هەمو جیهان 
رووی ل���ە وەرزش کردوه ، كچانی فێرخوازیش���مان 
زیات���ر گرنگی و بای���ەخ بەم ب���واره  ده ده ن. ئه و 
پێش���یوایه  كردنه وه ی خولی هاوشێوه  ده كرێت ئه و 

رێگایه  بێت كه  به هۆیه وه  بره و به  بواری وه رزش���ی 
كچان بدرێت له  سنوره كه .

 رۆژنامه نوس���ێكی وه رزش���یش جه خ���ت ل���ه م 
رای���ه  ده كاته وه ، به اڵم پێیش���یوایه  هه نگاوی زیاتر 
پێویستن، دانا لەتیف، وتی: زۆرێک له  کچان رەنگە 

لەدەرەوەی خوێندنگه كان دەرفەتیان بۆ نەڕەخس���ێت بەهۆی نه بونی 
یان���ه  و تیپی تایبه ت به  وه رزش���ی كچان یاخود ب���اری كۆمه اڵیه تی، 
هەربۆیە خولی قوتابخانەکان باشترین دەرفەتە بو دەرخستنی توانا و 

لێهاتویی کچان له  بواره كه دا.
پێیشیوایه  پێویسته  له  ده ره وه ی خوێندنگه كانیش كار بۆ بره ودان 
به م ب���واره  بكرێت "کردنەوەی یانەی وەرزش���ی تایب���ەت بەکچان و 
گرنگیدانی یانەکانی ناوچەکە بە بەش���ی کچان لە یاریە جیاوازەکاندا، 

ئەتوانێت وەرزشی کچان لەسنورەکە بباتە پێشەوە"
لەخول���ی تۆپی پێی وەرش���ی کچاندا بۆ خوێندنگەکانی س���نوری 
ک���ەالر، ٢٢ تیپ لە خوێندنگە بنەڕەتی و ئامادەییەکان بەش���داریان 

کردوە.
 حەبیب مەنسور، سەرپەرش���تیاری خولەکە، وتی: لەرێگەی ئەم 
خول���ەوە دەمانەوێت یاریزان دەس���ت نیش���ان بکەی���ن و دواتر پەرە 
بەتواناکانیان بدەین بۆ ئاس���تی بەرێوبەرایەتی گش���تی پەروەردەی 

گەرمیان.
 ش���ادان ئه حمه د، پش���تگیری له م بیرۆكه ی���ه  ده كات و ده ڵێت: 
کردنەوەی ئەم جۆرە خوالن���ە بکرێتە ده رفه ت بۆ ئەوەی خوێندکارە 
نایابەکان دەستنیش���ان بکرێن و س���ود لە لێهاتوییان وەربگیرێت بۆ 
ئەوەی له س���ه ر ئاستی كوردستان به ش���داریی خول و پاڵه وانێتیه كان 

بكه ن.

دیاردا کوشتنا ئافرەتێ

كچانی گه رمیان په ره  به  به هره كانیان له  بواری 
تۆپی پێ دەده ن 
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- تەندروستی ئافرەت یەکێکە لە بەشە 
گرنگەکان���ی تەندروس���تی کۆمەڵگا لە 
بەرئ���ەوەی رۆڵی ئافرەت ل���ە خێزاندا 
بە جۆرێکە کە کاریگەری راس���تەوخۆی 
هەیە لە بەهێز کردنی خێزان و تەنانەت 
کاریگەری راس���تەوخۆی لە تەندروستی 
کۆمەلگە هەیە، خاڵی گرنگ ئەوەیە کە 
ئافرەت پێویستە گرنگی بە تەندروستی 
خۆی بدات، چونکە تەندروستی ئافرەت 

بە تەندروستی کۆمەڵگەوە گرێدراوە.

- لێکۆڵینەوەیەک���ی نوێ دەریدەخات 
تەنیایی  و  کۆمەاڵیەتی  کەگۆش���ەگیری 
ل���ە ئافرەتە بە تەمەن���ەکان کاریگەری 
راس���تەوخۆی ل���ە توش���بوونیان ب���ە 
نەخۆش���ییەکانی دڵ و دەمار هەیە، ئەو 
لێکۆڵینەوە لەماوی 8 س���اڵ و لە سەر 
نزیک���ەی58 هەزار ئاف���رەت ئەنجامدرا 
ک���ە هەندێک لەو ئافرەتانە پێش���ینەی 
ئ���ەو نەخۆش���یانەیان نەب���ووە و دواتر 
تووش���ی ئەو نەخۆش���یە بوون ."جان 
بلیتر" ئەندامی ئەو گرووپە لێکۆلەرەوە 
لە  کۆمەاڵیەت���ی  گۆش���ەگیری  دەڵ���ێ 
هەموو بوارەکان بە ش���ێوەیەکی بەرچاو 
لە نێو کەس���انی بەتەمەن هەیە کەواتا 
ئەوە بەرچاوروونیەکی باش���ە بۆ ئەوەی 
زووتر دەستنیشانی ئەوکەسانە بکەین و 
یارمەتیان بدەین بۆ ئەوەی تووشی ئەو 

نەخۆشیە نەبن.

- گروپی تالیبان لەواڵتی ئەفغانستان 
بڕیاری���دا کەئەو کچانەی لە  س���ەرووی 
پۆلی 6 س���ەرەتاییدا دەخوێنن رێگایان 
پێنادرێ���ت درێژە بە خوێن���دن بدەن و 
بچنە قوتابخان���ە ئەو بڕیارە ئەو کاتەی 
جێبەجێ کرا ک���ە کچەکان بۆ خوێندنی 
وانەکانی���ان روویان ل���ە قوتابخانە کرد 
و دوات���ر رێگای���ان لێگیرا ب���ۆ چوونە 
ژوورەوەی���ان ب���ۆ قوتابخان���ە، ئەمەش 
کاردانەوەی زۆری لێکەوتەوەو و کچەکان 
ناچار بوون بە گریانەوە قوتابخانە جێ 

بێڵن.

راپۆرت���ی  نوێتری���ن  ل���ە   -
ئام���اری  "یورواس���تات"بەڕێوەبەرایەتی 
و ئەژم���اری یەکێت���ی ئەوروپ���ا باڵوی 
کردەوە کە ئافرەتانی ئەوروپی پش���کی 
زیاتری���ان لە پیاوان ب���ەر دەکەوێت لە 
بواری پاراس���تنی ژینگ���ە، بە پێی ئەو 
راپۆرتە پش���کی ئافرەتان لە 5٠.5% و 
پش���کی پیاوان لە 49.٠7 %. هەروەها 
بە وتەی ئەو ناوەندە ئەوروپیە ئافرەتان 
پش���کی زیاتریان ل���ە خۆگونجاندن لە 
گەڵ پاراس���تنی ژینگە و سەرکردایەتی 

جواڵنەوەی سەوز هەیە.

لە هێلینەوە 

ڕێـژین قاسم محمود نەسرین حەسەن

 پێویس���تە بە گرنگی لەم بابەتە بڕوانین،چونکە 
کارکردن لەسەر ئاراستەکردنی پیاوان بەرەو بیری 
هۆش���یاری و نەرمی نواندن ل���ە ڕەفتار و گوفتار 
چارەس���ەرێکی گرنگ���ە ب���ۆ دوورکەوتنەوەیان لە 
بەکارهێنان���ی چەکی توندوتی���ژی. بیرو چەمکی 
توندوتی���ژی دیارە کە لە هەر گوفتارو بیرکردنەوە 
و ڕەفتارێک���دا ڕەنگ���ی داوەت���ەوە بەمانای هەر 
جۆرە زەبرو كاردانەوەیەكی جەس���تەیی، زارەكی، 
دەروونی، سێكس���ی وهەروەها مەعنەوی دێت، كە 
لەالیەن كەس���ێكەوە بەرامبەر بە ئافرەتان ئەنجام 
دەدرێن، س���ەرەنجام دەبێتە هۆكارێ���ك بۆ ئازار 
گەیاندن ب���ە ئافرەت و لەژێر هەر ناونیش���انێكدا 
بێت،لە زۆربەی بارودۆخەکانیشدا پیاوان بەشدارن 
لەم ک���ردە توندڕەویانە کە بێ بەزەییانە دەکەونە 

گیانی ئافرەتان .

زۆر گرنگە رێكخراوەکان���ی تایبەت بە ئافرەتان و 
ژنان و مافی مرۆڤ کار بکەن لەسەر کەمکردنەوە 
و بنبڕکردنی ئەم ڤایرۆسەی کە ئێستا مرۆڤایەتی 
بەتایبەتی ئافرەتان دووچاری دێن لە الیەن ڕەگەزی 
نێرەوە،کە ئەمەش له رێگای پڕۆژه یه كی تایبه ته وه  
دەبێت بکرێت و كار له س���ه ر كه مكردنه وه ی بیری 
توندوتی���ژی له  كۆمه ڵگه دا بدات ك���ه  ئامانج لێی 
بریتیی���ه  لە رێگریک���ردن لە باڵوبون���ەوەی بیری 
توندڕەوی و زەمینەسازیکردن بۆ بیری میانڕەوی. 
کار بکرێ���ت لەس���ەر بی���رو هزریی پی���اوان و 
چارەس���ەرکردنی  میکانیزمەکان���ی  گرتنەب���ەری 
بیری توندڕەوی، ئاراس���تەکردنیان بەمەبەس���تی 
هۆش���یارکردنەوەیان، چونکە پێویستە لەو فکرو 
بۆچوونە هەاڵنەی کە تێوەگالون بەهۆی یاساکانی 
دابونەریت و ئاین و کۆمەڵگه  کە فش���ار دروس���ت 

دەکەن لەس���ەر دەروونی پی���اوان بۆ هاندان و بە 
ئەنجام گەیاندنی کردە توندوتیژییەکان.

تون���دڕەوی  بی���ری  بەردەوام���ی  مەترس���ی 
لەو کەس���انەی ئ���ارەزووی توندوتی���ژی دەکەن 
مەترسیەکی گەورەی دروستکردووە بۆسەر ژیانی 
ئافرەتان، دەیخاتە نێو بارێکی پڕ له  نادڵنیایی و 
ترس و شڵەژان و گۆشەگیری هەرچەندە زۆر كەس 
هەوڵیانداوە چارەس���ەرێک بۆ ئەم دۆخە بدۆزنەوە 
لەڕێگ���ەی توێژینەوەی زانس���تی و لێکۆڵیەوە لە 
هۆکارو س���ەرچاوەی س���ەرهەڵدانی ئەم گرفتە بە 
هزرێكی زانس���تی و بێالیەنانەوە قس���ە لەوبارەوە 

بكەن.
 ژیانێک���ی پارێ���زراو و پڕدڵنیایی مافی هەموو 
تاکێکی کۆمەڵگه یە، هەمووتاکێک لە ناویش���یاندا 
نیوەی کۆمەڵگه  و تەواوکەری کۆمەڵگه  کە ئافرەتە 
دەبێت دوور لە ترس و دڵەڕواکێ بژین، شکاندنی 
شکۆ و ژێردەس���تەیی بە مەترس���ی سەیربکرێت 
ئازادی و خۆشبەختی مافی هەموو مرۆڤێکە بەبێ 

جیاوازی هیچ جۆرە بنەمایەک. 
ه���زرو دی���دو بۆچوون���ی پیاوس���االری له گه ڵ 
پێشكەو تنی ژیان و دروستبوونی شارستانییه ت و 
هەتا ئێستاش لە زۆربەی کۆمەڵگه  دواکەوتووەکاندا 
بوونی م���اوە تەنانەت ئه م ه���زرو بۆچونانەی کە 
لەالیەن پیاوانەوە گەاڵڵ���ە دەبێت خزێنراوەتە ناو 
ت���ه واوی ڕەهەنده  فک���ری، کولت���وری، ئابووری، 
ئایینی و سیاس���ی كۆمه ڵگه ی مرۆڤ���ه وه  و ئیتر 
بوو به ش���ێكی دانه بڕاو له  تێگه یشتنی مرۆڤه كان 
ل���ه  په یوه ندی نێوان ئاف���رەت و پیاودا و ئه رك و 
ڕۆلی���ان به رامبه ر به  یه كتر ل���ه ناو ژیانی خێزانی 
و کۆمەڵگ���ه دا. هەر ئەم دیدو ه���زرە بە جۆرێک 
ڕەگی داکوت���اوە پیاوان لە زۆربەی بارودۆخەکاندا 

ش���ەرعیەت بە دەس���ەاڵتی پیاوەت���ی و نێریەتی 
خۆیان دەدەن و بە مافی خۆیان دەزانن کە کردەی 

توندوتیژیش ئەنجام بدەن. 
بۆی���ە گرنگیدانی ڕێکخراوەکان ب���ۆ چاککردن 
و ئاراس���تەکردنی پیاوان دەرهێنانی���ان لەو بیرە 
پیاوس���االری و چەقبەستوویەی کەتێدا دەژین زۆر 
پێویستە وە جەخت لەسەر كاری مەیدانی بكەن، 
هەروەها چەقی توانا وچاالكییە ڕۆش���نبیرییەکان 
بهێننە ناو كۆمەڵگ���ه  لەرێگه ی كاری مەیدانییەوە 
پیاوان هۆش���یار بکەنەوە کە یەکسانی جێندەری 
بک���ەن بە بنەمای بە یەک���ەوە ژیان و بیرو هزری 
توندو ئازاردەر و کوشتن و پەرپەچدانەوە و زەبرو 
زەن���گ کۆتایی پێ بهێنن ک���ە ئەمەش بە کارێکی 
زۆر سەرەکی و گرنگ دادەنرێت لە کەمکردنەوەی 

توندوتیژی.
لە رێگای ئەنجامدان و س���ازدانی وۆرک ش���ۆپ 
و س���یمینار و خول���ی هۆش���یاری بۆ پی���اوان، 
هەروەه���ا دامەزراوە خێزان���ی و پەروەرده ییەکان 
زیات���ر جەخ���ت بکەنەوە لەس���ەر ئ���ەم بابەتە و 
میدیاییەكانی���ش دەبێ���ت رۆڵ بگێڕن،هەری���ەك 
لەوانە كار لەس���ەر بەرهەمهێنانی سیس���تەمێكی 
ن���وێ بكەن بۆ چۆنییەتی پەروەردەکردنی تاک بۆ 
پێگەیاندنی تاكێكی تەندروس���ت لەڕووی شێوازی 
بیركردنەوەیان ک���ە دووربکەونەوە لە بیری هەڵە 
و توندوتی���ژ و پیاوس���االری. زۆرگرنگ���ە زۆریش 
پێویس���تە الیەن���ە تەش���ریعییەكان ودادگاكانیش 
رۆڵی راس���تەقێنەی خۆیان ل���ە بەگژداچوونەوەی 

حاڵەتەكانی توندوتیژی چڕتر بکەنەوە.

ئافرەت���ان ل���ە کۆمەڵگ���ەی رۆژهەاڵت ه���ەوڵ و 
تێکۆش���انێکی بەردەوام دەدەن بۆ بەدەستهێنانی 
م���اف و یەکس���انی لەگ���ەڵ پی���اوان، ل���ە ڕووی 
رۆش���نبیری و کۆمەاڵیەتی و ئابوورییه وه  ئافرەتان 
بەش���داری کارایان هەیە ل���ە بنیادنانی کۆمەڵگه ، 
ب���ەاڵم ئەو بەربەس���تە گەورانەی ک���ە رووبەرووی 
ئافرەتان دەبنەوە ل���ە کۆمەڵگه ی رۆژهەاڵتی وه ك 
س���ەرکوتكردنی پیاوان بۆ ژنان ته نها هۆکار نیه ، 
بەڵک���و ئافرەتان خۆیان بەش���دارن و هەماهەنگن 
بۆ ئەم کارە، دەبینین سیس���تەمی باوکایەتی بۆتە 
س���ەرکوتکەری ئافرەتان وە لەب���ەر ئەم هۆیانەیه  

ك���ه  ئافرەتی رۆژه���ەاڵت رووب���ەرووی توندوتیژی 
و س���ەرکوتکاری دەبێت���ەوە ونەگەیش���تنیان ب���ە 
ئامانجەکانی���ان و س���ەرکەوتنیان بەس���ەر ئ���ەم 
ه���زره  کۆنانەدا کە لە کۆن���ەوە وەکو میرات بۆیان 
ماوەت���ەوە، ب���ەاڵم لەگ���ەل ئەوەش���دا هەندێ لە 
ئافرەتان ب���ەردەوام هەوڵدەدەن ب���ۆ گۆرینی ئەم 
تێروانینانە و رووبەرووی دەبنەوە، هه ندێكیش���یان 
لەگ���ەڵ ئەوەی کە دەزانن تووش���ی گرفتی گەورە 
دەب���ن به اڵم رازی ده بن بە دژایەتیكردنی کۆمەڵگه  

بۆ بەدیهێنانی سەربەخۆیی و مافی خۆیان.
 ل���ه  كۆمه ڵگ���ه دا ئەو کەس���انەی کەس���ەیری 

ئافرەتان دەکەن ب���ە جۆرێک کە لە پێگەیان کەم 
بکەنەوە و ده یانه وێت به شدارنه بن له  پێشكه وتن و 
ئامانجیان  كۆمه ڵگه ،  سێكته ره كانی  گه شه سه ندنی 
ئه وه یه  كه  ئافره ت رۆڵی نه بێت و یه كس���ان نه بێت 
له گه ڵ پی���اوان ، به اڵم ده بێت ئافره ت هۆش���یارتر 
بێت و بتوانێت باش���تر رۆڵی خۆی ببینێت و پشت 
به  تواناكانی خۆی ببه س���تێت، هه ركاتێك ئافره ت 
توانی بونی خۆی بس���ه لمێنێت ئه و كات ده توانێت 
ئازادی به  مانا فراوانه كه ی بۆخۆی ده سته به ر بكات 
و هه وڵی بنیادنانی كۆمه ڵگه یه كی یه كسان بدات كه  

تێیدا مافه كانی پارێزراو و ده سته به ركراوه .

 مافی ئافره ت له  كۆمه ڵگه ی رۆژهه اڵت دا
ئه یهان عبداالحد

کاركردن لەسەر 
هزری پیاوان

     گرنگیدانی ڕێکخراوەکان بۆ چاککردن و 

ئاراستەکردنی پیاوان دەرهێنانیان لەو بیرە 

پیاوساالری و چەقبەستوویەی کەتێدا دەژین


