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کاریگەری ڕۆڵ لە بەهێزکردنی پێگەی ئافرەت

د. ڤیان سلێمان

ئاواز محمد حس���ن، تەمەنی)١٩(ساڵە دانیشتوی 
ناحیەی گۆرەت���وو، قوتاب���ی قوتابخانەی بناڤی 
کچانە،ئامانجی ئەوەیە وێنەکانی خۆی پیش���انی 

هەموو جیهان بدات.

ئاواز ووتی: من تەمەنم نۆ س���اڵ بوو توش���ی 
دەرزی  دووس���اڵ  ش���ێرپەنجەبووم،  نەخۆش���ی 
کیمیایم وەرده گرت. لە ماوەی ئەم دووس���اڵەم لە 
نەخۆش���خانە دایکم زۆر یارمەتی دەدام، دایکم لە 
نەخۆش���خانە وێنەی گوڵێکی بۆ دروست دەکردم 
هەم���ان ئەو گوڵە دوو گوڵی تری لە گەڵ بوو ئەو 
گوڵ���ە ماناکەی منی نەخۆش بوو، دوو گوڵەکانی 
تریش مان���ای دایک و باوکم ب���وون کە لە گەڵم 
بوون من بە تەنها نیم، ئەو گوڵەی دایکم بۆ منی 
دروس���ت دەکرد وەک حەزێک ب���ۆم ئارەزوو بوو 
بتوانم وێنەی ئەم گوڵە فێربم چەند جار دووبارەم 

کردەوە تا زانیم وێنەکەی بکێشم.
ئ���اواز ده ڵێت دایکم پێنوس و وەرەقە و قەڵەم 
رەنگەکانی بۆ هێنابومە نە خۆش���خانە بۆ ئەوەی 
س���ه رقاڵ ببم بیر لە نەخۆشیەکەم نە کەمەوە، لە 
ماوه ی ئەو دووس���اڵە لە چوارچێوەی ئەو ژوورە 
تەنهایەی نه خۆش���خانە ئازاری ئەو نەخۆش���یەی 
بەدەستیەوە دەمنااڵند ئێستا سوپاس بۆ خودا من 
زۆر باشم و نەخۆشیەکەم نه ماوە، ئەم نەخۆشیە 
وایلێکردم خولیای وێنه کێش���ان ببم، ئەوەبوو من 

هەستمکرد خولیای وێنە کێشانم بۆ زۆر بووە.
لەدرێژەی قس���ەکانیدا ئاواز ووتی: من وێنەی 
زۆرم کێش���ا، ب���ەاڵم هاوڕێیەکان���م گاڵتەیان بە 
وێنەکانم دەکرد و سوکایەتیەکی زۆریان پێدەکردم، 
بەاڵم من کۆڵمنەدا هەر بەردەوام بووم، و ده ڵێت: 
مامۆس���تایانی قوتابخانەک���ەم زۆر پش���تگیریان 
دەکردم ت���ا وای لێهات لەس���الی 2020 وێنەکانم 

لەقوتابخانەی) بناڤی school( نمایشکران هەمان 
ئەو کەسانەی سوکایەتیان پێدەکردم هەمان ئەو 
کەس���انە ئامادەی نمایشەکەبوون، خەڵکێکی زۆر 
ئامادەبوون، هەموویان دەست خۆشیان لێدەکردم.
 ئەم نمایش���ە وای لەمن کرد زیاتر هەوڵبدەم 
زیاتر خۆم ماندوو بکەم،هەروەها پێش���انگایه كی 
تری ئ���اواز   ئەنجومەنی مێرگەس���ۆری یەکێتی 

ئافرەتان کوردستان بۆیان نمایشکرد. 
 ئاواز س���ه باره ت به  مانای وێنه كانی ده ڵێت: 
ئازاردانی ئاف���رەت، ئازادی ئافرەت، تواناو هێزی 
ئاف���رەت، ڕێگرییەکان���ی ئافرەت بۆنەگەیش���تن 
ب���ە ئامانجه کان���ی، وێنەی سروش���تی و وێنەی 

مرۆڤەکانن. 

ئاواز، چیرۆكی كچێكی خۆڕاگر و سه ركه وتوی نه خۆشی شێرپه نجه یه  

ئێم���ەی مرۆڤ هەر ل���ە س���ەرەتای هاتنمان بۆ 
دونی���ا بە پرۆس���ەی پێگەیاندن���ی کۆمەاڵیەتیدا 
گ���وزەر دەکەی���ن، ل���ە ڕێگەی ئەو پرۆس���ەیە و 
کەناڵەکانییەوە ڕۆڵمان بۆ دیاری دەکرێت یاخود 
ڕۆڵم���ان لێ چ���اوەڕوان دەکرێت، ب���ەو پێیەش 
هەر کەس���ێک لە ژیانی کۆمەاڵیەتی و سیاس���ی 
کۆمەڵگەدا ڕۆڵی خۆی هەیە. ڕۆڵەکان یان بەپێی 
یاس���ا دیاری دەکرێن یاخود بەپێی نوورم و ڕێسا 
کۆمەاڵیەتییەکان، دیاریکردنی ڕۆڵ لەسەر بنەمای 
ڕەگ���ەز یەکێکە ل���ە تایبەتمەندییەکانی کۆمەڵگە 
نەریتییەکان، ئەوەش چەندین کێشەی جۆراوجۆر 
و نایەکس���انی و ناهاوسەنگی کۆمەاڵیەتی بەدوای 
خۆیدا دەهێنێ���ت. ڕۆڵە جێندەرییەکان کۆمەڵێک 
پێوەرن کۆمەڵگە ب���ۆ هەریەکە لە ڕەگەزەکان بە 
شیاو و پەسەندی دەزانێت کە هەر لە سەرەتاکانی 
ژیانی کۆمەاڵیەتی دەست پێ دەکەن و بە درێژایی 
تەمەن بەردەوام دەبن و ڕەنگدانەوەیان لەس���ەر 

بوارەکانی تر دەبێت.
لە کاتێکدا باس لە پەیوەندی نێوان دوو چەمک 
دەکەین کە پەیوەندییەکی بەردەوامی بازنەیییان 
هەیە، واتە لە کاریگەرییان لەسەر یەکتر بەردەوام 
لە جێگۆڕکێدان. ڕۆڵ کاریگەری ڕاستەوخۆی هەیە 
لەس���ەر دیاری کردنی پێگە و ئاس���تی گرنگی و 
پشت بەستنی بەو کەسە، ڕوونتر دەتوانین بڵێین 
ڕۆڵی هەر کەس���ێک هەت���ا ڕادەیەکی زۆر پێگەی 
کەس���ەکە و قورس���ایی لە نێ���و دەوروبەرەکەیدا 
دیاری دەکات. پێگە، زۆربەی جار ڕۆڵی جیاواز بە 
کەس���ەکان دەبەخشێت و دەتوانین بڵێین پێگەیە 

کە ڕۆڵ دەستنیشان دەکات و جیاکاری دەکات.
بێگوم���ان ل���ە کاتێکدا ئێم���ە وەک ئەزموونی 

کارکردنی چەند ساڵەمان لە بواری مافی ئافرەت 
گەیشتووینەتە ئەو ڕاس���تییەی، کە بەشی هەرە 
زۆری پرس���ی ئاف���رەت و بەتایب���ەت توندوتیژی 
بەرامبەر ئافرەت پەیوەندی بە پێگەوە هەیە، ئەو 
پێگ���ە بەهێزەی ڕەگ���ەزی بەرامبەر هەیەتی و لە 
ڕێگەیەوە ڕۆڵی ئافرەت���ی الواز و نادیدە کردووە 
و بەم میکانیزمە بەردەوامی دەدات بە هەژموونی 
خۆی. هەر وەک س���نووردارکردنی ڕۆڵی ئافرەت 
یاخود بێبەش���کردنی لە بەڕێوەبردنی کۆمەڵگە و 
ناوەندی بڕیار، نەبوونی ڕۆڵی یەکسان لە خێزاندا 
کاریگەری هەیە لەسەر الوازبوونی پێگەی ئافرەت 

بەرامبەر پیاو.
لە سەرەتای ڕەوتی ژیانی مرۆڤ تایبەتمەندی 
پێگەیەکی  ئاف���رەت  منداڵبوون���ی  فیزیۆلۆج���ی 
بەرزت���ری پ���ێ بەخش���ی و لە ئەنجام���دا ڕۆڵ و 
کاریگ���ەری و دەس���ەاڵتی ل���ە ن���او کۆمەڵگەی 
مرۆڤایەت���ی لە پیاو بەهێز تر بوو تا ڕادەی پیرۆز 
کردن و تەنانەت خواوەندەکانیش بە مێ مەزەندە 
دەکران؛ بەاڵم لەگەڵ گەش���ەی ئاوەزی مرۆڤ و 
داهێنانەکانی و بەکارهێنانی سروش���ت و خستنە 
ژێر ڕکێفی خۆی و بە ه���ۆی تایبەتمەندی هێزی 
جەس���تەیی، پیاو پێش ئافرەت کەوت و ئەمجارە 
تایبەتمەن���دی هێ���زی ب���ازوو، پێگەیەکی بەرز و 
بااڵتری بە پیاو بەخشی و دەرفەتی بۆ ڕەخساند 
بەس���ەر ڕۆڵە نەریتی و سروشتییەکەی باز بدات 
و یاخی بێت، بەم ش���ێوەیە ڕۆڵی س���ەرەکیتر و 
فراوانت���ری بینی و بە دوای بەها و پێگەی بەرزتر 

گەڕا و لەوەشدا سەرکەوت.
لەم ناوەندەدا تایبەتمەندییە فیزیۆلۆجییەکەی 
منداڵب���وون، ڕۆڵە کاریگەرەکەی لە دەس���ت دا و 

ب���ە پێچەوانەوە بوو بە ه���ۆی ئەوەی کە ئافرەت 
لە الیەن پیاوەوە وەک هەر کەرەس���تەیەکی تری 
سروش���ت بەکار بهێنرێت و ل���ە ئەنجامدا ئافرەت 
لە پێگەی پێکهێن���ەری ژیان هاتە پێگەی موڵک 
بوون. لەم پێگەی���ەدا ڕۆڵی لە چوارچێوەی ڕۆڵە 
نەریتی و سروشتییەکە دەرباز نەبوو و بە ڕێژە و 
شێوەی جیاواز لەو ئاستەدا مایەوە؛ بەاڵم هەمان 
وات���ا و کرۆک لە تەواوی کۆمەڵگەی مرۆڤایەتیدا. 
ب���ە درێژایی مێ���ژوو ڕێژەیەک ئاف���رەت بەرچاو 
دەکەون کە بەرەنگاری ڕۆڵ و پێگە نەریتییەکەی 
ئافرەت بوون و دەبنەوە، هاوش���ێوەی پیاوان بە 
دوای بەها و پێگەی بەرزتر کەوتوون و توانیویانە 
ناویان لە مێژوودا تۆم���ار بکەن بەاڵم ڕێژەکە لە 
چاو ڕێژەی پیاوان زۆر کەمە؛ بۆیە نەگەیش���تووە 
ب���ە ڕادەی چاولێکەری و باوبوون لە ناو ئافرەتان 
دا کە ببێتە هۆی دەربازبوونی ئافرەت لە پێگەی 

موڵکیەتی بۆ پێگەی هاوبەشی پیاو لە ژیاندا.
ل���ە ڕووی مێژوویی���ەوە ئافرەتی ک���ورد ڕۆڵی 
کاریگەری ل���ە ژیانی کۆمەاڵیەت���ی و ئابووری و 
تەنانەت سیاس���ی گەلی ک���ورد هەبووە، هاوکات 
بەشدار و پشتیوانی بزاڤی ڕزگاریخوازی نەتەوەیی 
ک���ورد بووە، ئ���ەوەش وای ک���ردووە کە پێگەی 
ئافرەت���ی کورد ب���ەراورد بە پێگ���ەی ئافرەتانی 
نەتەوەکان���ی دەوروب���ەر بەهێزت���ر و کاریگەرتر 
بێ���ت، بەاڵم بە چەندین هۆکاری خودی و بابەتی 
ئ���ەو ڕۆڵ���ە الوازتر بووە و ئ���ەو پێگە بەهێزەش 

بەردەوامی نەبووە.
هەرێمی کوردس���تان لەس���ەر بنەم���ای مافی 
هاوواڵتی بوون دروس���ت ب���ووە و هەر دوو ڕەگەز 
بەرامبەر یاسا یەکسانن، هیچ ماددەیەکی یاسایی 
ڕۆڵێکی لە ئافرەت قەدەخە نەکردووە و هیچ کار 
و پێگەیەک بۆ ئافرەت بە ناڕەوا دانەنراوە، بەاڵم 
کە دێینە س���ەر واقیع، دەبینین ڕۆڵی ئافرەت لە 

هیچ بوارێک���دا بەرامبەر پیاو یەکس���ان نییە، لە 
سیاس���ەت و ئاب���ووری و کۆمەاڵیەتی، لە بازاڕی 
کار و بازرگان���ی و وەرزش و هونەر و بوارەکانی 
دیکەش، بە ش���ێوەیەکی گشتی ڕۆڵی پیاو زیاترە 
ب���ەو پێیەش پێگەی پیاو ل���ە ئافرەت بەهێزترە، 
ئەم���ەش وای ک���ردووە هەژموونی پیاو لەس���ەر 

ئافرەت بە هێز تر بێت.
لەم هەلومەرج���ەدا کە بە ش���ێوەیەکی هەرە 
بەرچاو نایەکس���انی لە نێوان ئ���ەم دوو ڕەگەزە 
هەی���ە و پێگەی پیاو لە ت���ەواوی کایەکانی ژیان 
و جومگەکان���ی بەڕێوەبردن لە ئافرەت بەهێزترە، 
کە ئەوەش س���ەرچاوەی بەش���ێکی زۆری هەموو 
ئ���ەو کێش���ە کۆمەاڵیەتییانەیە ک���ە ڕۆژانە ڕوو 
دەدەن، ب���ە تایب���ەت ئ���ەو توندوتیژییان���ەی لە 
چوارچێ���وەی خێزاندا بەرامبەر ئافرەت دەکرێن و 
ئەو نایەکسانییانەش کە لە پانتایی گشتی ژیانی 

کۆمەڵگەدا هەیە.
بە چەندین ڕێگە و میکانیزم دەتوانرێت پێگەی 
ئافرەت بەهێزتر بکرێت و لەگەڵ ڕەگەزەکەی دیکە 
یەکس���ان بکرێت، یەکێک لەو میکانیزمانەش کە 
ڕەنگە گرنگترین بێت، بەهێزکردنی پێگەی ئافرەتە 
ل���ە خێزاندا ئەویش لە ڕێگەی هاوبەش���بوونی لە 
ئابووری خێزاندا هەم وەک سەرچاوەیەکی داهات 
و هەم هاوپشک لە خاوەندارێتی داهات و سامانی 
خێزان . دەستخستنی داهاتی سەربەخۆ لە ڕێگەی 
کار و فێربوونی پیشە و یان بیمەی کۆمەاڵیەتی، 
هاوبەشی لە سامانی خێزان لە ڕێگەی چاکسازی 
لە یاس���ا و باڵوکردنەوەی ڕۆشنبیری یەکسانی و 
چەندی���ن میکانیزمی دیکەش کاریگەرییان دەبێت 
لەس���ەر بەهێزکردن���ی پێگە و ڕۆڵ���ی ئافرەت لە 
کۆمەڵگ���ەدا، ک���ە وەک گوتم���ان پەیوەندییەکی 
بازنەی���ی ل���ە نێوانیان���دا هەی���ە و کاریگ���ەری 

بەردەوامیان لەسەر یەک دەبێت.
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ناسك سعید

كێ پاڵپشتی ئافره ت 
ده كات؟ 

که وسه ر قاسم حه بیب

هەر مرۆڤێک هەر وەک چ����ۆن لەدایک دەبێت ڕۆژێکیش 
دەبێ����ت ل����ەم دونیایە بچێ����ت، مردن رێ����گای هەمووانە 
وهەرکەس����ێک بەجۆرێ����ک وبە هۆی بابەتێ����ک دەمرێت 
وکۆتایی ب����ە ژیانی دێت، بەاڵم بە داخ����ەوە لەم رۆژانە 
دەبینە بینەرو بیس����ەری چەندی����ن روداوی دڵتەزین کە 
ئافرەتەکان بە دەس����تی خۆیان کۆتایی بە ژیانی خۆیان 
دێنن، وهۆکارەکەش����ی فش����اری دەروونییە کە بە هۆی 
خێزان یان هاوس����ەر یان کۆمەڵگای داخ����راو دووچاری 

دەبن.
 لەماوەی ئەم فش����ارە روحی����ە بە داخەوە نە کچ ونە 
ژنەکان����ی واڵتەکەم����ان خاوەن پاڵپش����ت نین و بە هۆی 
ئ����ەوەی کە رۆژ لە دوای رۆژ ئەم فش����ارانە لەس����ەریان 
زۆر دەبێت تووش����ی حااڵتی گرفت����ی دەروونی دەبن وبە 
هۆی تێنەگەیش����تنی هیچ کەس لە حااڵتەکانیان دەست 
ببۆخۆ کوشتن دەبه ن بە شێوازەکانی ) خۆ سووتاندن، 
خ����ۆ خنکان����دن، خواردن����ەوەی حەب، برین����ی دەمارە 
سەرەکییەکانی دەس����ت و.... ( ئەم رووداوە دڵتەزێنانە 
چرکە بەچرکە زیاتر دەبێت بە تایبەت لە و شوێنانەی کە 
پیاوس����االری حوکم دەکات و خاوەن كۆمەڵگه و هزرێكی 

داخراون . 
لێرە دەبێ ئه م دیارده یه  ڕاوەستێنین كه  خۆکوشتنی 
ئافرەتان، چونکە ئەگەر ئەم بابەتە ڕاوەس����تانی نەبێت 
ئەوا ب����ە داخەوە کاریگ����ەری دەبێت لەس����ەر کچەکانی 
دیکەی خێزان وتەنانەت لەس����ەر کۆمەڵگه ش ولەس����ەر 
ئەم بابەتە خۆکوش����تنە چه نده ها منداڵ بێ دایکبوونه  و 
بێبەشن لە سۆزی دایک، ولەداهاتوودا دەبنە ئەوانەی کە 

داهاتوویەکی رۆشنیان نییه .
ب����ۆ چاره س����ه ری ئ����ه م دیارده ی����ه  دەب����ێ خێ����زان 
بەگش����تی و باوک وبراکان بەتایب����ەت رێز لە کچەکانیان 
دانێ����ن وهەمووکات ه����ەوڵ بدەن ک����ە وەک هاورێیەکی 
نزی����ک مامەڵەیان لەگ����ەڵ بکەن ولەس����ەر هەڵەکانیان 
سەرزەنش����تیان نەکرێن، بەڵکو پاڵپشتیان بن و هەمیشە 
بە جوانترین شێواز ئامۆژگاریان بکرێت بۆ رێگای راست، 
هەروەها جوانترین دەرفەتیان بۆ بره خسێنێنن کە بتوانن 
بەردەوام بن لە خوێندن وهەڵبژاردنی هاورێ، و بریاردان 
وهەڵبژاردنی کەسێکی گونجاو بۆ پرۆسەی هاوسەرگیری، 
ل����ەم رێگایەدا دەتوانرێت رێژەی خۆکوش����تنی ئافرەتان 

بەگشتی کەم بکرێتەوە.
هەروەه����ا ل����ە رێگانی دیک����ە کە دەبێت����ە هۆی کەم 
کردنەوەی ئەم رووداوە لە دەرەوەی خێزان رێکخراوەكانی 
كۆمه ڵگه ی مەدەنی پانێڵ رێکبخات وتیایدا باس لەس����ەر 
گرنگی ئافرەت لە نێو کومەڵگادا بکرێت ودەست نیشانی 
ئ����ەو خااڵنە بکرێ����ت کە چۆن دەبێت ل����ە نێو خێزانەوە 
پاڵپش����تی کچەکانیان ب����ن، راگەیان����دن بەئەرکی خۆی 
هەستێت و میوانداری پسپۆرەکانی توێژەری کۆمەاڵیەتی 
و پسپۆرانی دەروونی و پارێزەرەکان بکرێت تاکو لە روی 
دەرونی وکۆمەڵگە و یاس����اوە باس لە مافەکانی ئافرەت 

بکرێت .
دەبێ یاسا س����زای ئەو کەسانە بدات کە دەبنە هۆی 
ئ����ەوەی ک����ە ئافرەتێک پەن����ای بۆ خۆکوش����تن بردوه ، 
تیمەکان����ی پۆلیس����ی س����ەردانی ئەو خێزان����ە بکات کە 
خاوەن کێشەن و دەستنیشانی کێشەکانیان بکرێت وهەر 
لە بنەماوە بۆیان چارەس����ەر بکرێت وپاڵپش����تی ئەو کچ 
وئافرەتان����ە بن کە لە رێ����گای خێزان و دەرەوەی خێزان 

تووشی دژایەتی دەبن .
هه روه ها رێکخراوەکانی مافی مرۆڤ و رێکخراوی مافی 
ئافره تان و ژنان دەست لە دەست بن بۆ چارەسەرکردنی 
کێشەی ئەو ئافره تانەی کە روویان تێدەکەن وپشتیوانیان 

بن لە روودانی هەرکێشەو گرفتێك. 

دلڤین خەلەف چه مك����ی جێنده ر، چه مكێكی نوێی����ه  له  كۆمه ڵگه ی 
كوری����دا، پێویس����ته  كاری باش ئه نج����ام بدرێت بۆ 
تێگه یشتنی تاك له م چه مكه  و كاردانه وه ی له  ره فتار 
و بیروبۆچوونیدا دروست بێت بۆئه وه ی كۆمه ڵگه یه ك 
دروس����ت بێت كه  باوه ری ته واوی به  مافی ئافره ت و 
یه كس����انی نێوان هه ردوو ره گه ز هه بێت. پرۆفیسۆر 
د.مهاباد كامیل عه بدواڵ سه رۆكی زانكۆی هه ڵه بجه ، 
ئاماژه  بۆ ئه وه  ده كات كه  چەمکی جێندەر چەمکێکە 
دەتوانرێ����ت لەرێگ����ەی میدیا و سۆش����یال میدیا و 
چاوپێکەوتن����ی بەردەوام لەگەڵ کەس����انی پس����پۆر 
زیاتر ش����رۆڤە بکرێت، له الیه كی دیك����ه وه  له رێگه ی 
کۆڕ وس����یمینارو خولی بەردەوام ب����ۆ کچان وکوران 

بکرێتەوه  بۆئه وه ی ئه م چه مكه  بناسن.

پرس����ی یه كس����انی له ناو دام����ه زراوه  تایبه تی و 
گش����تییه كانی كۆمه ڵگه مان چۆن هه ڵده سه نگێنرێت 
به و مانای����ه ی توانراوه  مافی ئافره تان پارێزراو بێت، 
له وه اڵم����دا د.مهاب����اد كامل پێیوایه  كه  س����ەبارەت 
بەدامەزراوەکان نەخێر هێشتا ژنان بە چاوی پلە دوو 
تەماش����ا دەکرێن، زۆر قورس����ە ژنێک بتوانێت خۆی 

بسەلمێنێت لەژینگەیەکی پیاوساالریدا.
خه بات����ی ئافره تان و ژنانی كوردس����تان له پێناو 
چه سپاندنی یه كسانیه  له ناو سه رجه م سێكته رو كایه  
جیاوازه كاندا. له م روانگه وه  پێتانوایه  ده ستكه وته كانی 
ئه و خه باته  هاتونه ته  دی یان هێش����تا پێویس����ت به  
به رده وامیدان هه یه ، د.مهاباد له م س����ۆنگه وه  تیشك 
ده خاته  سه رئه وه ی كه  نەخێر هێشتا زۆری ماوە ژنان 
مافەکانیان بەدەس����تبهێنن ئه وكاته  ژنان و ئافره تان 
دەتوانن مافەکانیان بەدەس����تبهێنن کە ژنان خۆیان 
ک����ورو کچەکانیان وەک مرۆڤ پەروەردە بکەن وهیچ 
جیاکارییەک نەکەن. راستە هەندێک پۆست الی ژنانە 

بەاڵم ئه وە تەنها رێژەی لەس����ەدا دەی گشتیش نیە، 
ژنان دەبێت خۆیان بریار بدەن و سنورەکان ببەزێنن 

وهیچ شتێک نەیانوەستێنێت.
لێره دا پرسیارێك دروست ده بێت ئایا له  كوردستان 

بزوتن����ه وه ی فێمینیزمی بوون����ی هه یه ؟ به و مانایه ی 
ده توانین بڵێین له  كوردستان شه پۆل و رێبازه كانی 
فێمینیزمی بونی هه یه ؟ ئه گه ر هه یه  فێمینیسته كانی 
كورد درێژه پێده ری هه مان هزری فێمینیزمی رۆژیاوان 
یاخ����ود دامه زرێنه ری بزوتنه وه یه ك����ی تایبه تن، له م 
باره وه  د.مهاب����اد ده ڵێت: دەتوانین بڵێین تارادەیەک 
بزوتن����ەوەی فێمینیزم����ی هەیە، بەاڵم هێش����تا کاڵ 
وکرچە وهێشتا لەنێوان رۆژئاوا و رۆژهەاڵتدا قەتیس 
ماوە و پێویس����تە زیاتر کاری لەسەر بکرێت و ببێتە 
خەمی واڵت وسەرجەم چین وتوێژەکان تەنها لەنێوان 

کۆمەڵێکدا قەتیس نەمێنێت.
جێنده ری  یه كس����انی  پرس����ی  په یره ونه كردن����ی 
ده چێته  چوارچێوه ی توندوتی����ژی ده روونی له  دژی 
ئافره ت����ان، چۆن ئافره تان ده توانن كار له س����ه ر ئه و 
پرسه  بكه ن بۆئه وه  رێگربن له به رامبه ر راوه ستاندنی 
ه����ه ر كارێ����ك كه  ل����ه دژی مافه كانی خۆی����ان بێت، 
د.مهاباد بۆچوونی وایه  ك����ه  بەڵێ جێبەجێنەکردنی 
پرسی جێندەر توندوتیژیی دەروونی وهزریی وزمانی، 
بۆت����ە مۆرکێکی نامرۆیی ئەم س����ەردەمەو تاکەکانی 
کۆمەڵگەی شپرزە کردوە، و زۆر نابەرپرسانە رۆژانە 
چ بە زمان چ بە کردەی����ی لەکۆمەڵگه دا توندوتیژی 
قێ����زەون ئەنجامدەدرێ����ت، زۆرج����ار دەوترێت ژنان 
کەموکوریی����ان نیی����ە و ئه وەتا خۆی����ان دەگۆرن و 
پێدەکەنن وژیان دەکەن،نازانرێت لەناخی هەرژنێکدا 
چەندین خەونی مردوو هەیە، بۆیە دەبێت خێزانەکان 
وکۆمەڵگه  و حکومەت بە یەک دەست و یەک بەرنامە 
کار لەس����ەر ئەم پرس����ە بکەن و نەهێڵن بۆش����ایی 

لەنێوانیاندا دروست بێت.

 د.مهاباد كامیل عه بدواڵ: داوا لەسەرجەم ژنان دەکەین 
هیچ دوو دڵ مەبن لەتواناکانتان چونکە ئێوە ده توانن

ئافــــرەت 
وەکو من ئاماژە پێ دایی ئەم دناڤا چەرخێ بیس���تێ 
و س���اال 2022 داینە و ئەڤە جه���ێ نگرانییە کۆ هەتا 
نه���و مە نکارییە خو پێبگەهینین هێش���تا ئەم مروڤ 
نەگەهشتینە وی ئاستی کۆ ئێکدوو قەبیل بکەین لسەر 
ئاس���تێ تێگەهشتنێ لسەر ئاستێ پێگەهاندنێ،دان و 
س���تاندنێ، ڕێز گرتنێ، هەڤ دەردی���ێ، هاریکاریێ، 
دەستێ س���احەتێ، مافێ ئێکدوو نەخوارنێ، هێشتا 
ئەم نەگەهشتینە وێ ئاستێ ڕەوشەنبیریا تمام یا کۆ 
دناڤ���ا خودا چێبێکین و ب���اڤ بکێن، ب مخابنی ڤە 
ڕەنگ���ە ڕەخنە ل من بێن گرت���ن بەلێ دگەل ڕێزا من 

ب���و هەر الیەنەک و هەر تاکە کەس���ەک و خیندەڤانێ 
ڤێ بابەتی ..

بوچی ڤێ دبێژم ؟؟ بوچی هێشتا ئەم ل چەرخێ 
بیستێ نە و ل س���ەردەمەکێ پێشکە فتی لێ هێشتا 
مێشکێ مە وەسا نەخواستیە یانژی نەڤییایە بخوازیت 
کۆ کوشتنا مروڤان ب هەر ڕەنگەکی و هەر ڕەگەزەکی 
چ بچوک و چ مەزن با بزانیبن ئەوێ ڤی کاری دکەت 
و ب کوش���تنا مروڤەکی ڕادبیت نە کەسەکێ ئاساییە 
و ژ الیێ دەرونی ڤە نە یێ س���اخلەمە ئەگەرنە حەتا 
دناڤا قورئانا پیروزیش���دا بەحس ل کوشتنێ نەکرییە 

بەحس ل کوش���تنا مروڤ���ان ب چ ڕەنگەکی نەکرییە 
و چێ نابیت بێنە کۆش���تن نەخاس���مە کۆ ئەو مروڤە 

ئافرەت بیت.
ڕوژان���ە و هەیڤان���ە ئەم ل سوش���یال میدیایێ دا 
گوهداری کۆش���تنا ئافرەتێ دبین لسەر هەر ئەگەرەکا 
هەبیت، بەلێ ئایا مە ژ خو پرسیار کرییە ئەرێ باشە 
ئەڤ کوش���تنە حەتا لسەر ش���ەرفێ ژی بیت، ئەرێ 
دبیت ئافرەت بێتە کوشتن وەکو مروڤ بوون ؟؟باشە 
ئایا دبیتە چارەسەریا ژ ناڤ برنا شەرەفێ ؟؟ دبیتە 
ئەگ���ەرێ هندێ کۆ ئێدی خاس،چ���وو و بوری، بێ 

 ئه دیبا عیزه دین تاهیر

زۆرجار دەوترێت ژنان 
کەموکورییان نییە و 
ئه وەتا خۆیان دەگۆرن 
و پێدەکەنن وژیان 
دەکەن،نازانرێت لەناخی 
هەرژنێکدا چەندین خەونی 
مردوو هەیە

کۆشتنـــا 
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بزوتنه وه ی فێمینیزمی 
کوردستان، سه رده میانه 

کارده کات

 له تاراوگه وه 

جیهان ب���ه به رده وامی ل���ه گۆرانکارییه ک���ی خێرادایه ، 
ئافره تانیش به رده وامن له خه باتیان بۆ ده سته به رکردنی 
مافه کانی���ان له یه کس���انی جێن���ده ری و رزگاربوونیان 
له پیاوس���االری وگه یش���تن ب���ه مرۆڤس���االری،هه ربۆیه 
بزوتنه وه کان���ی ئافره تان ل���ه زۆرب���ه ی والتانی جیهان 
به گش���تی و له کوردس���تان به تایبه تی له چوارچێوه ی 
بزووتن���ه وه ی فێمینیزم���ی کارده كه ن. ل���ه نامیلکه ی " 
یه کێتی ئافره تانی کوردس���تان بناس���ه " له نووسینی 
دکت���ۆر ڤیان س���لێمان س���کرتێری یه کێت���ی ئافره تانی 
کوردستان پێناس���ه ی ئه م رێکخراوه  به م شێوه یه کراوه 
"رێکخراوێک���ی م���ه ده ن���ی ئافره تانی کوردس���تانه، له 
چوارچێ���وه ی بزوتنه وه ی فیمینیزمی جیهانی کارده کات 
ب���ۆ ده س���ته به رکردنی مافه کانی ئاف���ره ت و بره ودان به 
تواناکانی و هاوبه شیکردنی له به رێوه بردن و ئاماده بوونی 
له پانتاییه کلتوری، کۆمه اڵیه تی، سیاسی و ئابوورییه کان 

به شێوازێکی سه رده میانه".
چه مکی فیمینیزمی له والتان���ی جیهان له بارو کاتی 
کۆمه ڵگه كه ی���ان هه ڵقواڵوه، به ش���انازییه وه  کۆمه ڵگه ی 
کوردستانی کۆمه ڵگه یه کی داخراو نیه ، بۆیه بزوتنه وه یه کی 
س���ه رده مانه ی وه ك فێمینیزم له ب���ارو کاتی کۆمه ڵگه ی 
کوردس���تانیش هه ڵقواڵ بۆ ده س���ته به رکردنی یه کسانی 

جێنده ری له هه موو بواره کانی ژیان له کوردستان.
بزوتنه وه ی فێمینیزمی جیهان���ی ئه مرۆ له چواره مین 
قۆناغیه تی، قۆناغی یه که می١٨٧0- ١٩20خه باتی ئافره ت 
ب���ۆ ماف و ئازادی ده ربرینی بی���رورای خۆی بووه وه ك 
که س���ایه تیه ك، توانرا له ساڵی ١٩١٩ له هۆڵه ندا ئافره ت 
ماف���ی ده نگدان و خۆکاندید کردن وه ربگرێت، له قۆناغی 
دووه م ١٩٦0-١٩٨0، ئاف���ره ت تاراده ی���ه ك مافه کانی ده 
س���ته به رکردبوو بۆیه له م قۆناغه جه خت کرا سه ر ژیانی 
یه کس���انی و خوێندن و کارک���ردن و خێزان و منداڵبوون 
و س���ێکس. به اڵم ل���ه قۆناغی س���ێیه م ١٩٩0– 2000، 
ئافره تان ده س���تیان کرده  پێداچوونه وه وهۆشیارکردنی 
خه ڵك له م که موو و کورتیانه ی که له قۆناغه کانی پێشوو 
کراب���وون، چونکه پێش���تر هه وڵێکی زۆر ب���ۆ مافه کانی 
ئافره تی س���پی پێس���ت درابوو وئافره تان���ی تر په راوێز 
خرابوون، قۆناغی چواره م20١2 تا ئه مرۆ، فیمینیزم س���ه 
رده مترین بزوتن���ه وه ی ئافره تانه له جیهان، له م قۆناغه 
هه موو لۆجیسته کانی س���ه رده م به کارده هێندرێ بۆ گه 
یش���تن به لووتکه ی یه کس���انی، ئه وه ی دلخۆش���که ره 
ب���ۆ ئافره تانی کوردس���تان، بزووتن���ه وه ی فیمینیزمی 
کوردستانیش س���ه رده مانه کارده کات به هیوای گه یشتن 

به لوتکه ی یه کسانی.

فه زیله شۆرش - هۆڵەندا

دلڤین خەلەف

ئەگەرێن خۆکوشتنا ئافرەتان

ئەڤە دەمەکە نڤیس���ینا ڤی بابەتێ گرنگ ل بیرا 
من بوو لێ ژکارتێکرنا وی یا خراب لسەر دروونێ 
خەلکێ مە بگشتی وئافرەتێ بتایبەتێ من نەدڤیا 
بابەت بێتە ئازران���دن ئەوژی ژبەر گەلەک ئەگرا 
وژوان ژی بریندارکرن���ا هەس���تێ ئافرەتان دڤێ 
قوناغا هەس���تیار دە کو خەلکێ مە یێ شنگال 

لناڤ کەمپان دە ژیانا خوە دبەنەسەر.
براس���تی پێدفی���ە ئ���ەڤ ج���ۆرە بابەتە ب 
هش���یاریەکا مەزن وبزانەبوون بێتە باس���کرن و 
ش���رۆڤەکرن وکارەکی ئێکجار ب���اش ژێرە بێتە 
ک���رن پێخەمەت مرۆڤ کاربێ ئەنجامێن راس���ت 
ودروس���ت یێن کارتێکرنا وی ژهەموو ئالیان ڤە 
بێخت س���ەر زمان وفەرە ژدەس���تپێکا ئەگەرێن 
وی یێن سەرەکی بابەت بێتە شۆپاندن ورۆنکرن 

لسەر بێتەکرن.
لگۆر ڤەکۆلینێن بەرفرەه� لس���ەر ڤی بابەتێ 
گرن���گ ژ چەندی���ن ژێدەرێ���ن جه���ێ باوەریێ 
بەردەس���تێ مە کەفتین وبتایب���ەت برێکا کارێ 
کو بووینە چەند س���ال ئەم دناڤ خەلکێ خوە 
دا ئەنجام ددین ولگ���ۆر ئەوان پێزانینێن هەموو 
جارا دکەفتنە بەر دەس���تێ مە ف���ەرە چەندین 
ئەگەر وچارەس���ەریێن ڤێ دی���اردا خراب برێکا 
ڤ���ی بابەتێ گرنگ دئەڤان خالێ���ن لخوارێ دیار 
بدەینە خویاکرن وکارتێکرنا ڤێ چەندێ لس���ەر 
رەوش���ا خەلکێ مە یێ ش���نگال بتایبەت پشتی 
ئەوێ کارەس���اتا مەزن ژ ئەنجامێن وێ هێرش���ا 
هۆڤانە ژالیێ رێکخراوا تیرۆرستیا داعش بسەرێ 
وان دە هات���ی و بووین���ە قوربانیێن هزروبیررن 
پاشڤەرۆ ولوونە ئاوارە و ژیانا خوە لناڤ کەمپێن 

کۆچبەریێ دەرباس دکەن.
١� بێگومان هەر دەڤەرەکا تۆشی جەنگ وشەر 
وکارەساتا بێ و خەلکێ وێ دەربەدەر وئاوارەبێ 

وئەڤ جۆرێن کاودانا وێ لناڤ دە پەیدابن.
2� هەر دەمەکی رەوشا خیزانێ ژالیێ ئابۆری 
ڤە ئالۆز وب���ەرەف خرابوونێ بچێ، وبەلەنگازی 
ودەس���تکورتی ونەبوون دناڤا جڤاکێ دە سەرێ 
خوە هلدا، بێگومان وێ نەخۆشیێن تەندروستی 
ودروونی لناڤ دە پەیدابن و ئەڤ جۆرە بابەتێن 

خراب وێ بسەردا زال بن وخویاکەن.
٤� بێ کاری ومانا لهیڤی���ا ئۆمێدێن پووچەل 

وبێ ئەنج���ام کارتێکرنەکا گەلەک مەزن لس���ەر 
کەسایەتیا هەر مرۆڤەکی دکەن و دبنە ئەگەرێن 
پەیدابوونا تێکچوونا رەوش���ا وان یا تەندرستی 
و ئەنجامێن خ���راب ژێ پەیدا دبن وئەڤ جۆرە 

بابەتە دهێنە پێش.
٥� دوورکرن���ا خیزانێ ژئێک نەخاس���مە دایک 
وباب ژ زارۆکێن س���نێلە و نەفام دبیتە ئەکەرێ 
ژێک دوورکرن���ا هزروبیرا دناڤبەرا وان دە وئەڤ 

چەندە ژی ئەنجامێن خراب ژێ پەیدا دبن.
٦� کارتێکرن���ا بکارئینانا کرەس���تێن قەدەغە 
ب هەموو جۆرێن خوە ڤە ودانوس���تاندنا نەرەوا 
وبەرۆڤ���اژی دابونەریتێن جڤاکی دگەل کەس���ێن 
خراب ودوورکەفتنا ژخوەندن وفێرکرنێ ونەبوونا 
کەسێن ژیر وش���یرەتکار لنێزیک ئەوان کەسێن 
دقوناغ���ەکا مەترس���یدار دە دەرباس دبن دبیتە 
ئەگرێن ئەنجامدانا ڤان کاودانێن نەشارس���تانی 

وخراب.
٧� دانوس���تاندنا دژوار وشاش ژالیێ خیزانێ 
ڤە دگەل گەنجێن س���نێلە دن���اڤ مالێ دە ئێک 
ژ ئەگەرێن هەری مەزنە ژبۆ پەیداکرنا ئاریش���ێن 
دروونی وتۆش���بوونا وان بەرەف رەوشەکا رەش 

و تاری.
ئەڤ���ە ژی چەند نمونەیێن کێم بوون مە دڤان 
چەن���د خاالن دە داینە دیار کرن ژبۆ ڤی بابەتێ 
گرنگ وکاریگ���ەر، بێگومان گەلەک ئەگەرێن دی 
ژی هەنە کارتێکرنا خوە لس���ەر رەوش���ا ئەوان 
کەس���ان دکەن کو ژیاتا خوە ب���داوی دهینن و 
خوە دکوژن، لەوما فەرە لس���ەر هەموو الیەنێن 
پەیوەندیدار و بتایبەت رێکخراوێن مافێ مرۆڤان 

ئافــــرەت 
گومان نەخێ���ر ژ بەر کۆ گەلەک کاودانێن دێ لدیف 

دا دێ ئێن .
ج���اران ڕەخن���ە ل ڕێکخراوێن ئافرەت���ان دهێتە 
گرتن بەل���ێ دبێژم کۆ ئەگ���ەر ڕێکخراوێن ئافرەتان 
کارا نەبایی���ە زێدەتر ل ڤێ چەندێ چێ ببایە چنکۆ 
ڕێکخ���راوا ئافرەتان یان ژنان هەمو گاڤا هەوال هندێ 
داییە ئافرەتێ ب هەر ڕەنگەکا هەبیت بپارێزیت هان 
ب���دەت بو پێگەهاندنا خودێ ئافرەتێ دا كو بزانیبت 

کا مافێ وێ چیە وئەرکێ وێ چیە ...
هەرچەندە کۆ هەتا نهو ژی هێش���تا کومەلگە ل 

وێ چەندێ نەگەهش���تیە کا ڕێکخراێ���ون ئافرەتان 
چ ڕولەک���ی دبین���ن . ئەڤجا دڤێت م���روڤ بخو خو 
پێپگەهینیت کۆ کوش���تنا مروڤان قەدەغەیە نابیت 
بێت���ە کۆش���تن دبیت بێتە س���زا دان بەل���ێ نائێتە 
کۆش���تن. س���ەرەڕای هندێ کو زوربەیا وان بێ کۆ 
پرس���یار یا لێکولی���ن دگەل وان بێت���ە کرن هاتینە 
کۆشتن .لێ ب دیتنا من ئەز ڤێ هەمویێ ڤەدگەڕینم 
بو خێزانی کۆ خێزان هوکارێن سەرکینە ل ڤی باری 
دا.دڤێت پتر هاندانا خێزانان و هوش���یارییێ بدەنە 
وان ب���و هندێ دا کۆ پێبگەهن،کوش���تنا مروڤان ب 

تایبەتی ئافرەت نابیتە چارە س���ەرکرنا ژ ناڤ برنا 
شەرەفێ بەلکۆ دبیتە عەزابا هەتا هەتایی هەم دناڤا 
خێزانێ هەم دناڤ کومەلگەهێ دا. ئەز هیڤیدارم کۆ 
هەمو پێکڤە چ دەس���هەالت و چ حکومەت و یاسا و 
هەمو جهێن بەرپرسیار ب ڤێ ئەرکێ ئاگەهدارکرنێ 
ڕابینن دا کۆ ئەڤ کۆش���تنا کۆ بووییە دیاردە بێتە 
کێم کرن یان ژ ناڤ برن ژ بەر داب و نەریتێن تووند 
و بەرو ڤاژییا عەشایری دناڤا کومەلگایێ کوردی دا.
 هەژی گوتنیە کۆ کلتورێ کوردەواری کلتورەکێ 

گەلەک جوانە بەلێ ئەگەر کوشتن تێدا نەبیت.

ودامو دەزگەهێن پەیوەندیدار یێن حکومەتا کوردستانێ گرنگیا 
ئەڤی بابەتی ل بەرچاڤ بگرن وهەولێن چارەس���ەریێ ژبۆ ئەڤی 
توخم���ێ مرۆڤان ببین وهەولێن پەیداکرن���ا ژیانەکا خوەش ژبۆ 
هەموو گەنجێن وەالتێ مە بک���ەن بێخەمەت هەبوونا جڤاکەکی 
س���اخلەم وڤاال ژڤ���ان جۆرە کاودانێن خراب وب���ێ مفا و هیڤیا 
تەندروستیەکا باش بۆ تەڤایا گەنجێن گەلێ مە و بەرەڤ ئارامی 
و ئاڤەدانیا کەسایەتیەکا ب هێز و خودان شیان بۆ هەموو کەچ 

وکورێن ڤی وەالتی.

   هەر دەمەکی رەوشا 
خیزانێ ژالیێ ئابۆری ڤە 
ئالۆز وبەرەف خرابوونێ بچێ، 
وبەلەنگازی ودەستکورتی 
ونەبوون دناڤا جڤاکێ دە 
سەرێ خوە هلدا، بێگومان 
وێ نەخۆشیێن تەندروستی 
ودروونی لناڤ دە پەیدابن و 
ئەڤ جۆرە بابەتێن خراب وێ 
بسەردا زال بن وخویاکەن

کۆشتنـــا 



ژمارە )3640(   2022/4/11 ئافرەتان10

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

- بە پێی راپۆرتی س���ەالم نیوز، ل���ە باڵوكراوەی 
نێودەوڵەتی "اكونومس���ت" ناوی 2٩ واڵتی جیهان 
ئاماژەی پێكراوە كە لە ریزبەندی باش���ترین واڵتن 
ك���ە تێیدامافی كاركردنی ئافرەت���ان پارێزراوە لەو 
بوارانەدا: مووچەی گونجاو، پاراستنی هاوسەنگی 
لە نێوان ژیان و كاركردن، كەمترین ئاستی جیاوازی 
ب���واری كارك���ردن، جێبەجێكردنی  ل���ە  رەگەزی 
پرنس���یپەكانی كارك���ردن ل���ە رووی یاس���ایی و 
دادوەرانە. لە ریزبەندی ئەو واڵتانە، واڵتی سوید بە 
باشترین واڵت دانراوە، بۆ پێشكەشكردنی باشترین 
خزمەتگ���وزاری بۆ ئافرەتی فەرمانبەر، بە تایبەتی 
لە كات���ی وەرگرتنی مۆڵەت���ی دایكایەتی رەچاوی 
پش���ووی دای���ك ومووچەی گونجاو ك���راوە، دواتر 
واڵتانی،ئایس���لەند، فنلەندا، نەروی���ج، پۆرتۆگال، 

بەلجیكیا، فەرەنسا لەو ریزبەندییەدان. 

- س���ەرۆكی ئاژانس���ی ئافرەتان ل���ە رێكخراوی 
نەت���ەوە یەكگرت���ووەكان رایگەیان���د، ئافرەت���ان 
قوربانیانی ش���ەڕن و زیاترین زیانیان لە ش���ەڕی 
نێ���وان روس���یا و ئۆكرانیا بەركەوت���ووە، بە هۆی 
ئ���ەو هەڕەش���انەی لە رووی ئاسایش���ی خۆراك و 
ئۆكرانیا  رووبەرووی  بنەڕتیی���ەكان  خزمەتگوزاریە 
بۆت���ەوە و ئافرەتانی ئەو واڵتە كە ئێس���تا رۆڵی 
س���ەرەكیان لە پاراس���تنی خێزان هەیە، تووشی 
نەهامەتییەكی زۆر بوونەوەو قوربانی سەرەكی ئەو 

شەڕەن. 

  - بەرێوەب���ەری جێبەجێ���كاری ئافرەت���ان لە 
رێكخ���راوی نەت���ەوە یەكگرت���ووەكان رایگەیاند: 
گۆڕان���ی كەش وه���ەوا و وشكەس���اڵی كاریگەری 
نەرێنی لە س���ەر ژیانی ئافرەتان هەیە بە تایبەتی 
لە س���ەر ئافرەتی گوندنش���ین، هەر لە س���ەر ئەو 
بابەت���ە "ئانتۆنیو گونتریس" س���ەرۆكی رێكخراوی 
نەتەوەیەكگرت���ووەكان دەڵ���ی: قەیران���ی ئ���او و 
پیس���بوونی ژینگە، وشكەساڵی و نەخۆشی كوڤید 
١٩ و كاریگ���ەری ش���ەڕی ئۆكرای���ن، و كۆمەڵێك 
گرفتی تر ك���ە لە جیهان���دا رووده دەن، ئافرەتان 
رووب���ەرووی گەورەتری���ن هەڕەش���ە دەكاتەوە و 
ئ���ەوەش لە ئەنجامی بابەتێكە كە هەزاران س���اڵە 
بە هۆی زاڵبوونی فەرهەنگی پیاوس���االری گوێ  لە 

دەنگی ئافرەتان ناگیرێت. 

- كۆمەڵناسێك رای وایە،هەستی بڕوابەخۆبوون 
پەیوەندی راس���تەوخۆی بە بواری س���ەركەوتنی 
مرۆڤ���ەوە هەی���ە كە لە نێ���و ئاف���رەت و پیاو دا 
دوو ئاراس���تەی جی���اوازی هەیە، پیاو هەس���تی 
بڕوابەخۆبوونی لە ئافرەت زیاترە و لە ژێر كاریگەری 
هەڵسەنگاندن و بۆچوونی دەوروبەریدا نییە، بەاڵم 
بە پێچەوانە هەس���تی بڕوا بەخۆ بوون ئەو كاتەی 
الی ئافرەت بەرز دەبێتەوە كە كەسانی دەورووبەر 
بۆچ���وون و روانینێك���ی پۆزەتیڤی���ان بەرامبەری 
هەبێت و بە روانینە نیگەتیڤەكان ئەو هەستە كەم 
دەبێتەوە. بۆیە پێویستە ئەو بۆچوونەی ئافرەتان 

بگۆردرێ�ت. 

هێلین نامە

نەسرین حەسەن

هێلین، ده رچووی به شی ژمێریارییه  و 
دوو ساڵە شوانكارەیه

هێلین ماوەی دوو ساڵە لە گوندێكی دوورە دەستی كوردستان 
س����ه رقاڵی پیشەی خۆیەتی و بە ش����وانكاری خەریكە، ئەو 
شوانكارییە تەنانەت نەبووەتە هۆكاری بێزاری و كاری سەخت 
بۆ هێلین، بەڵكو رۆژ بە رۆژ زیاتر هێلین پەیوەست دەكات بە 
كارەكەیەوە و گوندە و پیشەكەی لەال خۆشەویستتر دەكات. 

هێلی����ن چیچۆ، ناس����راوە بە هێلی����ن ئااڵنەیی، ته مه ن 2٦ 
س����اڵ، لە گوندی ئااڵنەی س����ەر بە ناحیەی حاجی ئۆمەران 
ماوەی دوو س����اڵە پیش����ەیەكی نوێی دۆزیوەتەوە و بووەتە 
ش����وانكاری قەل، هەموو رۆژێك لەگەڵ س����پێدەدا لە گوندە 
جوانەكەی ئااڵنە، كە پڕە لە دار گوێز، قەلەكانی بەرەو دۆڵ 
و نش����ێوەكانی گوندەكەیان دەب����ات و لەناو گوڵ و گوڵزار و 

مێرگ و پیمەنەكانی ئەو گوندە قەلەكانی دەلەوەڕێنێت. 
هێلین بە روویه كی خۆش����ەوە بۆ )هێلی����ن میدیا( ووتی: 
ویس����تم جیاواز لە ئافرەتەكانی دیكەی ناوچەكەم، خاوەنی 
ئیش و كاری خۆم بم، بۆیە بیرۆكەیەكی نوێ بە هزرمدا هات، 
ئەوی����ش بوون بە خاوەنی كاری تایبەتی خۆم بوو لە رێگای 
بەخێوكردن����ی پەلەوەر، بۆیە بە متمانەوە باس����ی پڕۆژەكەم 
بۆ باوكم كرد و ئەویش بە خۆش����حاڵییەوە پش����تگیری كرد 
و دەس����تم پێكرد. گووتیشی: پارساڵ بە درێژایی ئەو ساڵە 
ل����ە دۆڵ و نش����ێوەكانی گوندەكەم خەریك����ی بە خێوكردنی 
قەلەكانم بووم، هەم كارەكە بە باش����ی فێربووم و قازانجم لە 
ئیش����ەكەم كرد، هەمیش بووە رێگاخۆشكەر بۆ ئەوەی ساڵی 
دواتریش درێژە بە كارەكەم بدەم و پڕۆژەكەم فراوانتر بكەم. 
هێلین كە دەرچووی بەشی ژمێریارییە، لە كۆلێژی ئابووری 
زانكۆی س����ەالحەددین، دوای دەرچوونی لە كۆلێژ بیرۆكەی 
ئەوەی ال دروستبووە كە خۆی خاوەنی سەرمایەی خۆی بێت 

و بتوانێت لەرێگای پڕۆژەوە ببێتە خاوەنكار و بەرهەمەكەی 
بە بازاڕ بكات، هێلین لە بەردەوامی قسەكانیدا دەڵێت: جگە 
لە ئیش و كاری رۆژانەم كە خەریكی مێگەلە قەلەكانم بووم، 
لەرێگای سۆش����یال میدیاش����ەوە هەوڵمداوە بەرهەمەكەم بە 
بازاڕ بكەم، بۆی����ە لەرێگای پەیجەكەمەوە كە فۆڵۆوەری زۆر 
بووە هەم بەرهەمەكەم بە بازاڕ كردووە، هەمیش سروش����تی 
جوانی گوندەكەم و كاروب����اری ژیانی گوندەكەم بە بینەرانم 

ناساندووه .
سەبارەت بە متمانە بەخۆبوون و پاڵپشتی، هێلین ئەوەش 
دەخاتەڕوو: هەر كەسێك متمانەی بەخۆی هەبێت دەتوانێت، 
ببێت����ە خاوەنی كاری خۆی، من هەمیش����ە متمانەم بە خۆم 
هەیە، جگە لەوەش جورئەتم داوەتە بەرخۆم و دەس����تم بەو 
كارانە كردووە كە زۆر س����ەختن، ئێس����تا پیشەی شوانكاری 

بووەتە كارێكی ئاسان لەالم. 
س����ەبارەت بەوەی ئەگەر لە داهاتوو هێلین هاوس����ەرگیری 
بكات، هەر لە گوند دەمێنێتەوە یان دەچێتە شار و پیشەیەكی 
نوێ هەڵدەبژێرێت، ئەو دەڵێت: ئەمە دەگەڕێتەوە س����ەر ئەو 
كەس����ەی كە چارەنووس����ی منی پێوە بەستراوەتەوە، ئەگەر 
ل����ە گوند بێت، بێگومان هەر لەس����ەر كارەكەم دەمێنمەوە و 
پڕۆژەكەم زیاتر فراوان دەكەم. لە وەرزی زس����تانیش كه  لە 
گوندەكەمان دەگەڕێینەوە، هەر دەس����ت بە تاڵی دانانیشم، 
بەڵكو خەریكی كاری رس����تن و چنین دەبم و بەرهەمی كاری 
دەستی و چنینەكەشم هەر لە رێگای پەیجەكەمەوە دەفرۆشم.

 په رێز  قادر ئه حمه د

هەر كەسێك متمانەی بەخۆی هەبێت دەتوانێت، ببێتە خاوەنی كاری خۆی، من هەمیشە 
متمانەم بە خۆم هەیە، جگە لەوەش جورئەتم داوەتە بەرخۆم و دەستم بەو كارانە كردووە 
كە زۆر سەختن


