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ئافرەت لەنێوان دەستدرێژی و گێچەڵی سێکسیدا

د. ڤیان سلێمان

 دەس����تدرێژی و گێچەڵی سێکسی بە یەکێک لەو دیارده  
ناش����یرین و پێش����ێلکاریانە دادەندرێن ک����ە بەرامبەر بە 
ئافرەت����ان ئەنجام دەدرێن و ب����ە یەکێک له  کاریگەرترین 
و مەترس����یدارترین ج����ۆری توندوتی����ژی دادەندرێ����ن لە 
سەرتاس����ەری جیهاندا، کە تەنها پەالماری جەستەیی لە 
خۆیان ناگرن، بەڵکو ئەو پەالمارە دەروونیانەش دەگرنە 

خۆیان کە مەترسی لەسەر ژیانیان دروست بکات.
بەپێ����ی ئامارە جیهانی����ەکان ڕێژەی دەس����تدرێژی و 
گێچەڵی سێکس����ی لە هەموو جیه����ان ڕوو لە زیادبونە، 
بەرامب����ەر بە س����ااڵنی ڕابردوو هەڵکش����انێکی بەرچاوی 
بەخۆوە بینیوە. لە کوردستانیش بەپێی ئامارو داتاکانی 
ئ����ەم دواییانە بێت ئەنجامەکان دڵخۆش����کەر نین س����ات 
بەدوای سات کەیسەکانی دەستدرێژی و گێچەڵی سێکسی 

ڕوو لە زیادبونن.
لە زۆربەی کەیسەکانیش دەستدرێژییەکان بەرامبەر بە 
کچان و ژنانی خوار تەمەن ١٨ ساڵی و بەتایبەتی كچانی 
بێ سەرپەرش����ت و پێنەگەیش����توەکان ئەنجام دەدرێن، 
وە ب����ە گوێرەی زۆرێ����ک لە ئامارەکان ئ����ەوە دەرخراوە 
کە زۆرج����ار ئافره تان����ی بەناوبانگیش بەهەمان ش����ێوە 

ڕووبەڕووی دەستدرێژی و گێچەڵی سێکسی دەبنەوە.
سەبارەت بە ڕێگاکانی دەس����تدرێژیکردن، لە ئێستادا 
مۆبای����ل و تۆڕە کۆمەاڵیەتیەکان بە بەرباڵوترین ڕێگاکانی 

ئەنجامدانی ئەم کردەیە دادەندرێن.
س����ەباره ت ب����ە هۆکارەکانی����ش ه����ۆکار گەلێک هەن 
ک����ە ئەم دی����اردە نامرۆڤانەیە دەرهاویش����تەین. هۆکاری 
سەرەکی خێزان و پەروەردەیەکی نادروست، وە نەبوونی 
هۆشداری، نەبوونی تاکێکی هۆشیار و بەئاگا کۆمەڵگادا، 
واتا نزمی ئاس����تی ڕۆشنبیری تاک لەو کۆمەڵگایانەیی کە 

دەستدرێژی و گێچەڵی سێکسی زۆر بە کردە دەکرێت.
هه روه ها هەبوون����ی ئەو میدیا بێکەڵک و بێخاوەنانەی 
ک����ە لە ئێس����تادا هەن، هیچ هۆش����یاری بە ت����اک و بە 
کۆمەڵگا نادەن لەبارەی دەستدرێژی سێکسی و چۆنیەتی 
خۆپاراستنی کچان و ژنان لە دەستدرێژی و گیچەڵکردن. 
وە ش����ێوازی مامەڵە ک����ردن لەگەڵ ئەم ج����ۆرە کردە و 

کەیسەکانە.
له الیه ك����ی دیكه وه ، س����زانەدانی ئ����ەو تۆمەتبارانەی 
ئ����ەم ک����ردە قێزەونان����ە ئەنج����ام دەدەن بێگومان ئەمە 
هۆکارێک����ە ب����ۆ باڵوبون����ەوەی دیاردەک����ە، وە زۆربەی 

جارەکان دابونەریت����ە کۆمەاڵیەتیەکان وایکردوە زۆرینەی 
ئەو کەیسانە بش����اردرێنەوە یاخود لە ڕێگەی عەشایەری 

چارەسەر بکرێن و نەدرێنە یاسا.
وە ترس و ش����ەرمی قوربانیان لە پێگەی کۆمەاڵیەتی 
خۆیان و خێزانەکانیان هۆکارەکەش����ی ئەمەیە کە تاوەکو 
ئێستاش لە کۆمەڵگای کوردی شکۆ و شەرەفی خێزان و 

کۆمەڵگە چەسپێندراو لکێندراوە بەئافرەتانەوە.
بە نهێنی هێش����تنەوەی بابەتەک����ە وە تۆمارنەکردنی 
س����کااڵ لە تۆمەتبار بەهۆی هەڕەش����ەکردنی تۆمەتبار لە 
قوربانی، ئینجا چ هەڕەش����ەی کوشتن بێت یاخود بونی 
ڤیدی����ۆ و وێنەی قوربانیەکە ل����ەالی تاوانبار وە قوربانی 
ناچ����ار بکرێت بێدەنگ بێت، ئەمەش دەبێتە هۆی ئەوەی 

بکەری کارەکە بێ سزا دەربازی ببێت.
وە هەندێک جار خودی دادگا هۆکاری دووبارەبونەوە و 
باڵوبونەوەی ئەم جۆرە کردە نامرۆڤانەیە، بەهۆی ڕێگەدان 
بە دەستێوەردانی کەسانی تر بەتایبەتی بەرپرسەکان لەو 
جۆرە کەیس����انە، ئەمە هۆکار دەبێ����ت کەوا تۆمەتبار بە 

کەمترین سزا دەربازی ببێت.
ئ����ەوەی پێویس����تە لەکات����ی ڕوودان����ی ه����ەر جۆرە 
دەس����تدرێژی و گێچەڵکاریێکدا قوربانیان بەزووترین کات 
الیەنی پەیوەندیدار ئاگادار بکەنەوە وە س����کااڵی یاسایی 

تۆمار بکەن، بۆ ئەوەی تاوانبارەکان بە سزای خۆیان.

دەس����تدرێژی و گێچەڵکردن کاریگەری نەرێنی لەسەر 
قوربانیان بەجێ دەهێڵن چ لەڕووی جەستەی چ لە ڕووی 
دەروونی. زۆربەی کات����ەکان قوربانیان ناتوانن دەروونی 
خۆی����ان کۆنتڕۆڵ بک����ەن، بیر لە خۆکوش����تن دەکەنەوە 

دواجار حاڵەتەکانی خۆکوژیش زۆردەبن.
چەندان هۆکاری تری دەروونی هەستکردنی قوربانیان 
بە تاوان، و هەستکردنیان بە کەمی خود، زوو هەڵچوون، 

توشبوون بە گرفتەکانی خەوتن وە خەمۆکی.
ئەوەی گرنگە هەموومان ڕێگربین لە ڕوودانی ئەم جۆرە 
دیاردە ناشارستانیانە لە ڕێگەی هۆشیار کردنەوەی تاک 
و پەروەردەیەکی دروستی منداڵەکانمان.دەبێت هەروەکو 
چۆن بە کچەکەت دەڵێی����ت خۆت بپارێزە لەم کردەوانە، 
بەهەمان ش����ێوە کوڕەکانیشمان هۆشیار بکەینەوە لەوەی 
ک����ەوا ئەم کردەیە کردەیێکی نابەجێ و قێزەونە بەهەموو 

شێوەیێک خۆیان لێبەدوور بگرن.
لێرەدا پێویس����تە ڕێکخراوەکان����ی کۆمەڵگەی مەدەنی 
وە س����ەنتەرەکانی ڕۆشنبیری، ئاس����ان کاربن بۆ هێنانە 
پێش����ەوەی قوربانیان بۆ ناو کۆمەڵگ����ه  لەرووی چااڵکی 
جۆراوجۆره وه . هه روه ها پێویستە هاوڕێ و هاوپیشەکانی 
قوربانیان و خودی خێزانەکانیش هاوکاری و پاڵپش����تی 
قوربانیەکان بن بۆ دەس����تپێکردنەوەی ژیانیان، دەستیان 

بگرن لە کەوتن بۆ هەستانەوە.

بەردەوام زیادبوونی ڕێژەی سکااڵی ئافرەت لە توندوتیژی 
پیاو، ل����ە چەندین ڕووەوە مایەی هەڵوێس����تە لەس����ەر 
کردنە، لە الیەکەوە مایەی دەستخۆش����ییە لە حکومەتی 
هەرێمی کوردس����تان، کە دامودەزگای تایبەتی بەو پرسە 
دامەزران����دووە. یاس����ای بەرەنگاربوون����ەوەی توندوتیژی 
خێزانی یاس����ایەکی بەرکارە لە هەرێمی کوردس����تان، کە 
سەرەڕای چەندین تێبینی و هەوڵەکانی هەموارکردنەوەی، 
بەپێی پێوەرەکان یاسایەکی پێشکەوتوو و تاکانەیە لەسەر 
ئاستی ناوچەکە، تەنانەت لە خودی دەوڵەتی عێراق، تا 
ئێستا نەتوانراوە یاسایەکی هاوشێوە دەربچووێنرێت. بە 
دڵنیایییەوە حکومەتی هەرێم بە هێزی ئەو دامودەزگایانە 
و بوونی ئەو یاس����ایە توانیویەتی متمانەیەک بۆ ئافرەت 
دروست بکات، کە لە کاتی توندوتیژی کردن بەرامبەری، 
حکومەت پشتیوانی لێ دەکات و لەسەری بە دەنگ دێت 

و سزای دەستدرێژیکار دەدات.
الیەنێک����ی دیک����ەی ئ����ەم پرس����ە پەیوەن����دی ب����ە 
هۆش����یاربوونەوەی ئافرەت����ەوە هەیە، ب����ە دڵنیایییەوە 
توندوتی����ژی بەرامبەر ئافرەت دیاردەیەک نییە، پێش����تر 
نەبووبێت و لەم س����ااڵنەی دوایی و لە سایەی دەسەاڵتی 
ئی����داری و سیاس����ی هەرێمی کوردس����تان تەش����ەنەی 
س����ەندبێت، وەک ئەوەی لەالیەن ئاراس����تەیەکەوە وەک 
بەرهەمی دەسەاڵتی ناسیۆنالیس����تی کوردی بانگەشەی 
بۆ دەکرێت، لە کاتێکدا س����ەرجەمی ئەو دەستکەوتانەی 
بزووتن����ەوەی ئافرەتان بەدەس����تی هێناوە و هەر خودی 
لەدایکبوونی بزاڤی ئافرەتان 

و ڕێکخ����راوی ئافرەتان لە هەناوی بزاڤ����ی ڕزگاریخوازی 
نەتەوەی����ی کوردەوە بووە و هەر ئ����ەو بزاڤەش دەرفەتی 
بەشداری لە خەباتی نەتەوەیی بۆ ئافرەت ڕەخساندووە، 
ب����ەاڵم ئەوەی باس ناکرێت و تیش����ک ناخرێتە س����ەری 
هۆش����یاربوونەوەی ئاف����رەت و بێدەنگنەبوونیەت����ی ل����ە 
توندوتیژی پی����او، ئەو توندوتیژییەی کە بەرهەمی هزری 
کۆمەاڵیەتی پیاوس����االرییە و ئەو هزرە ناتوانێت ئافرەت 
وەک مرۆڤێک����ی هاوش����ان ببینێت، لە ئ����ازادی ئافرەت 

دەترسێت و بەرەنگاری دەبێتەوە.
ئافرەت����ان ل����ە س����ەرجەم قۆناخەکانی تەم����ەن و لە 
ه����ەر ئاس����ت و توێژێکی کۆمەاڵیەتی بن بە ش����ێوەیەک 
لە ش����ێوەکان ب����ەرەوڕوون لەگەڵ جۆرێک ی����ان زیاتر لە 
جۆرەکان����ی توندوتیژی. تەنانەت ئەم دیاردەیە لەس����ەر 
ئاستی جیهانیش بەرباڵوە و بەپێی ئامارەکانی ڕێکخراوی 
تەندروس����تی جیهانی لە هەر س����ێ ئاف����رەت یەکێکیان 

ڕووبەڕووی توندوتیژی دەبێتەوە.
ئێس����تا کە ئافرەتان هۆشیارن و تاکڕەوی پیاو قبووڵ 
ناکەن، سکااڵ دەکەن و کێشەکان دەبەنە دەرەوەی خێزان، 
کاتی ئەوەیە ڕەگەزی بەرامب����ەر بە تێڕوانین و ڕەفتاری 
خ����ۆی دابچێتەوە و لە پێکەوەژی����ان و یەکالییکردنەوەی 
کێشەکان پەنا بۆ توندوتیژی نەبات، بە سینگی فراوانەوە 
دان بە هاوشانی ئافرەتدا بنێت و بە ستەم و توندوتیژی 
هەوڵ����ی کپکردنی دەنگ و ڕای ئاف����رەت نەدات، زۆر بە 
س����ادەیی لەبەر ئەوەی چیتر پیاو لە ڕووی کولتووری و 
کۆمەاڵیەتییەوە دەسەاڵتی ڕەهای نییە لە خێزاندا، یاخود 

چیتر ئافرەت بێدەنگ و ملکەچی دەسەاڵتی پیاو نابێت، 
یان چیتر ئافرەت ئەو بوونەوەرە الوازە نییە کە کولتوور 
و مێژووی هزری کۆمەاڵیەتی دروس����تی کردوون، بەڵکوو 
تێکۆشان بۆ یەکسانی بەها و پێگە دەکات و بەرەنگاری 

تاکڕەوی و توندوتیژی پیاو بووەتەوە و قبووڵی ناکات.
دەبێت لە پیاودا بە دوای چارەس����ەری ئەم پرس����ەوە 
بین، هەوڵی گۆڕانکاری لە دیدی پیاو بۆ ئافرەت بدەین، 
ئ����ەوە پیاوە ئاف����رەت بە موڵکی خ����ۆی دادەنێت. ئەوە 
پیاوە بەش����ێک لە بەها و پێگەی خۆی لە ناو کۆمەڵگەدا 
بە ش����ێوازی دەرکەوتن، کردە و ڕەفتارەکانی ئافرەتانی 
خێزان و دەوروبەرەکەی دەبەس����تێتەوە. ئەوە پیاوە کە 
ش����ەرەفی خۆی بە جەس����تەی خۆی و بە بەها مۆڕالی و 
کردەوەکانی خۆی نابەس����تێتەوە ؛ بەڵکوو بە جەستەی 
ئافرەتێک دەبەس����تێتەوە ک����ە پەیوەندییەک����ی خێزانی 
ل����ە گەڵدا هەیە. ئ����ەوە پیاوە کە خۆی بە بەرپرس����یار 
لە ژیان����ی ئافرەت دەزانێت و ماف ب����ە خۆی دەدات لە 
جیاتی ئافرەتەکە بڕیار لەس����ەر بژاردەکانی ژیانی بدات. 
هەموو ئەم دی����د و مایتێکردنانەن کە دەبنە هۆی توندو 
تیژی. بۆیە؛ ناکرێت پیاو توندوتیژ بێت و لە ئافرەتدا بە 
دوای چارەسەریدا بگەڕێین، ئەوەی لەسەر ئافرەتە تەنیا 
ڕەتکردن����ەوە و قبووڵنەکردنی توندوتیژییە، هەر بۆیە لە 
چارەس����ەری ئەم پرس����ە و هەوڵەکان بۆ کەمکردنەوەی 
توندوتی����ژی، دەبێت ڕووی پەی����ام و گوتار و کردەوە لە 
پیاو بێت و ئەو هۆش����یارییەی الی ئافرەت دروست بووە 
کە توندوتیژی قبووڵ نەکات الی پیاویش دروست ببێت، 

کە پەنا ب����ۆ توندوتیژی نەبات، ئ����ەوەش ئەرکی هەموو 
الیەکمانە لە ڕێکخراوەکان و دامودەزگا پەیوەندارەکان.

ڕاستکردنەوەی پەیوەندییەکانی نێوان ئافرەت و پیاو 
لە پەیوەندییەکی ناهاوسەنگی نابەرامبەر بۆ پەیوەندییەک 
لەس����ەر بنەمای یەکسانی و هاوپێگەیی، گۆڕینی ڕوانینی 
پیاو ب����ۆ بینینێکی هاوبەش و یەکس����ان بۆ پێگە، ماف 
و ئ����ەرک و بەرپرس����یاریەتی؛ بەرقەراربوون����ی ئارامی و 
خۆشەویستییە بۆ خێزان و س����ەقامگیری و پێشکەوتنە 

بۆ کۆمەڵگە.

ناکرێت پیاو توندوتیژ بێت و 
لە ئافرەتدا بە دوای چارەسەریدا 
بگەڕێین، ئەوەی لەسەر ئافرەتە 
تەنیا ڕەتکردنەوە و قبووڵنەکردنی 
توندوتیژییە، هەر بۆیە لە 
چارەسەری ئەم پرسە و هەوڵەکان 
بۆ کەمکردنەوەی توندوتیژی، 
دەبێت ڕووی پەیام و گوتار 
و کردەوە لە پیاو بێت و ئەو 
هۆشیارییەی الی ئافرەت دروست 
بووە کە توندوتیژی قبووڵ نەکات
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 لەئێستادا راگه یاندنی كوردی تا ئاستێكی باش 
به ره وپێشچوونی به خۆیه وه  بینیوه ، ئافرەتانیش 
رۆڵێکی باشیان هه بووه  لەبەرەوپێشچوونی میدیا 
و رۆژنامەگەری کوردیدا، به اڵم وه ك هه میش���ه  
ده وترێ���ت ئایا ته نها بوونی ئاف���ره ت له میدیادا 
كیفایه ت���ه  وه ك ژماره  یان تا چه ند ئافره تانیش 
توانیویانه  به شدارێكی كارابن له ئاراسته كردن و 

دانانی پالنی كاری ده زگا میدیایه كاندا.

 دکتۆرە نەزاکەت حسێن، سکرتێری لیژنەی 
داکۆکی لەئازادی ڕۆژنامەنوسان، رۆڵی ئافرەتی 
لەچەند رەهەندێک���ەوە لێکدایەوە و پێیوایە كه  
پێویس���تی ب���ه  لێکۆلین���ەوە و بەراوردکردن و 
وردبون���ەوە هه یه ، لەڕووی ژم���ارەوە ئافرەتانی 
میدیاکار لەزۆربووندایە ڕۆژبەڕۆژ، بەاڵم لەڕووی 
پێگەوە قۆڕخکاری هەیە و هێش���تا پێگەی پیاو 
بەرزترە، پله و ده س���ه اڵته كان ب���ۆ پیاوەکانە و 
هەرچی پێگە ئاس���ایی و روکەشیەکانیش���ە بۆ 

ئافرەتانە. 
له الیه كی دیكه وه ، هۆش���یار عزیز بەڕێوبەری 
نوسینگه ی س���لێمانی کەناڵی کوردستان تیڤی: 
بۆچون���ی وایه  كه  ئافرەتان پێویس���تە لەڕووی 
لەخۆنوێکردنەوەدابن  ب���ەردەوام  مەعریفی���ەوە 
تا پێویس���تیان بەوە نەبێ���ت لەالیەن پیاوانەوە 
هاوکاری بکرێن، هەروەه���ا ده ڵێت: ئه وه ی من 
دەمەوێت ئام���اژه ی پێ بکەم رۆڵ���ی ئافرەتی 
کوردە لەبواری رۆژنامەگەری کوردیدا کە بەپێ 
ی زانیاری س���ەرچاوە بەردەستەکان تا سااڵنی 
هەش���تاکان بەدەگمەن ئافرەتێک دەبینین لەم 
ب���وارەدا کاری کردبێت، ج���ا هۆکارەکە رەنگە 
خێزان���ی و کۆمەالیەت���ی بوبێ���ت ی���ان خودی 

ئافرەتان کەمتر حەزیان لەوەها پیش���ەو کارێک 
بوبێت یاخود پیاوانی ئەو بوارە کەمتر رێگەیان 
بە ئافرەت دابێت ئیشیان لەگەلدا بکەن، هۆکار 
هەرکامی���ان بێت لە یەکەمین ژمارەی رۆژنامەی 
کوردس���تانەوەو لەتەواوی رۆژنامەو گۆڤارەکانی 
دواتر و رادیۆکانیش���دا تا دێتە سەر تەلەفزیۆنی 
کەرکوکی س���ەردەمی رژێم���ی بەعس ئافرەتان 
غیابێک���ی تەواویان هەیە. لەهەش���تاکاندا یەک 
ی���ەک و دوو دوو ئافرەت���ان دێنە ئەم بوارەوە، 
دوای راپەرین و ئازادی میدیاو رۆژنامەو گۆڤاری 
پارتە سیاس���یەکانی هەرێمی کوردستان وردە 
وردە ب���واری زیاتریان ب���ۆ ئافرەتان کردەوە تا 

بێنە ئەو بوارەوەو رۆڵی خۆیان ببینن.

هۆش���یار عزیز تیش���ك ده خاته  سه رئه وه ی 
كه  ئێس���تا لەگەڵ زۆربونی ژم���ارەی رۆژنامە و 
گۆڤ���ارو رادیۆ و تیڤی و س���ایت و پەیجەکاندا 
ژم���ارەی رۆژنامەوان و میدی���اکاری ئافرەتیش 
زۆربون، بەاڵم بەداخەوە تائێس���تاش بەشێکی 
زۆری ئ���ەو رۆژنامەوان و میدی���اکارە ئافرەتانە 
ئیعتیمادیان لەس���ەر پیاوانە بۆ هاوکاریکردنیان 
لەو بوارەدا، کەمن ئەوانەی بەتوانای رۆشنبیری 
و مەعریفی خۆیان لەسەر پێی خۆیان وەستاون 
و پێویس���تیان بە پیاوان نیە ب���ۆ ئەنجامدانی 
کارەکەی���ان، ئەم���ەش ه���ۆکاری ئەوەی���ە کە 
زۆرێ���ک لەو ئافرەتان���ە بەت���ەواوی خۆیان بۆ 
کاری رۆژنامەوانی تەرخان نەکردوە ولە الیەنی 
خۆرۆشنبیرکردن و خۆپێگەیاندنەوە کەمتەرخەم 
و ئیهمال���ن، ئەم���ەش وایک���ردوە ک���ە پێگەی 
ئافرەتان تا ئێس���تاش لە بواری رۆژنامەگەری و 

کاری میدیاییدا الوازە. 

ڕۆژان قیاس بەرپرس���ی اڵپەرەی کۆمەاڵیتی 
هەفتەنام���ەی زاری کرمانج���ی، بۆچوونی وایه  
كه  کارک���ردن لە میدیادا یەکێ���ک لەو کارانەی 
ک���ە پێویس���تی ب���ە دەرکەوتنی زیات���ر هەیە 
وەک ل���ە کارێکی ئاس���ایی، ئەمەش بۆ ئافرەت 
وەک ریس���کێک وایە لە ژیانی���دا کە بتوانێت لە 
کۆمەڵگەیەکی نێر ساالریدا دەرکەوێت، ئەمە لە 
کاتێکدایە دەتوانین بڵێی���ن گۆڕانکاری بەرچاو 
دروس���تبوون بەهۆی ئ���ەوەی ئافرەتی کورد تا 
رادەیەکی باش ئازادی کارکردنی بۆ رەخساوە.

ڕۆژان لەبواری کاركردنی ئافرەت لەئیس���تاو 
ڕاب���ردوو دەڵێت: ئافرەتان بە ب���ەراورد لەگەڵ 
رابردوو رۆلی کارایان هەیە لە بواری راگەیاندن 
و رۆژنامەگ���ەری، لە رابردوودا ئ���ەو ئافرەتانە 
بە پەنجەی دەس���ت دەژمێردران کە لە رۆلیان 
هەبوبێ ل���ە رۆژنامەگەریدا، چونکە ئازادیەکانی 
ئافرەت بەرتەس���کبوون و کار کردنی ئافرەت لە 

دەرەوە ئەستەم بوو.
میدیا کە بە دەس���ەاڵتی چوارەم دادەنرێت، 
کار ل���ە هەم���وو جومگەکانی ئ���ەو کۆمەڵگەیە 
دەکات و هۆیەک���ی بەهێزە بۆ پێش���ڤەچوونی 
ئ���ەو واڵتە، بۆی���ەش بەش���داری ئافرەتان لەم 
دەس���ەاڵتە کاریگەری بەرچاو دروس���ت دەکات 
لە کۆمەڵگەکەدا. ئەکرێ بڵێین میدیای کوردی 
پێش���کەوتنی بەرچ���اوی بەخۆی���ەوە بینیەوە 
بەبۆن���ەی ئەو رۆڵ���ەی ئافرەت���ان دەگێڕن، لە 
هەمان کاتیشدا پێویستی بە بەرجەستە بوونی 
زیاتری رۆڵی ئافرەت هەیە، چونکە تا ئیستاش 
بەربەس���ت لە بەردەم ئافرەت���ی کورد هەیە، و 
ناتوانێ���ت ب���ە ئازادیەکی ت���ەواو هەنگاوەکانی 
بنێت، رێگری لێ دەکرێت و کۆمەڵێک ئاستەنگ 

و کێش���ە بۆی دێتە پێش لە هەر هەنگاوێکیدا، 
بۆیە دەبینین جۆرێک ت���رس هەیە و ئافرەتان 

ناتوانن بێنە نێو ئەو بوارە.

دیمه ن تاهیر، میدیاكار تیش���ك ده خاته سه ر 
ئه وه ی كه  له  ئێس���تادا له  زۆرب���ه ی دامه زراوه  
میدیایه كان به ش���ێكی زۆری ئافره تان بوونیان 
هه یه  و توانای خۆیان ده رخس���توه  كه  ئه وانیش 
رۆلی سه ره كیان هه یه  له  دامه زراوه  میدیایه كان. 
ن���ه ك ته نها له  هه رێمی كوردس���تان له  والتانی 
جیهانی���ش ئافره تی رۆژنامه نوس���مان هه یه  كه  
رووماڵی جه نگی كردوه  رۆیش���توه  بۆ واڵتان و 

رووماڵی تایبه تی كردوه.
 چه ندی���ن نمون���ه ی زیندوم���ان هه یه  هه یه  
كه به ش���ێكی زۆر ل���ه  ئافره تان ل���ه  دامه زراوه  
میدیاییه كان سه ركه وتوانه  كاریان كردوه  له كاتی 
جه نگ ش���ان به ش���ان به ش���انی رۆژنامه نوسه  
پیاوه كان له به ره كانی جه ن���گ بوونه ، هه واڵ و 
زانیاریان سات به  س���ات گواستۆته وه ، هه ره ها 
له كاتی په تای ڤایرۆس���ی كۆرۆن���ا كه  په تایكی 
جیهان���ی ب���وو له ت���ه واوی جیه���ان باڵوبۆیه وه  
بێگومان هه رێمی كوردستانیش به ده ر نه بوو له م 
په تایه  له كاتێك���دا هاواڵتیان له ماله وه  ده مانه وه  
ئافره تان���ی رۆژنامه نوس له ده ره وه  رووماڵی ئه و 
په تا جیهانیه یان ده كرد بێئه وه ی س���ل له  هیچ 
شتیك بكه نه وه.  لێره دا ئه وه مان بۆ ده رده كه وێت 
ئافره تان ڕوڵی به چاوی���ان هه بوه  له  دامه زراوه  

میدیایه كاندا.

 

پێگە و ڕۆڵی ئافرەتانی میدیاکار لە دەزگا میدیایەکاندا
هۆشیار عزیز دکتۆرە نەزاکەت حسێن ڕۆژان قیاس

له  ئێستادا له  زۆربه ی دامه زراوه  میدیایه كان 
به شێكی زۆری ئافره تان بوونیان هه یه  و توانای 
خۆیان ده رخستوه  كه  ئه وانیش رۆلی سه ره كیان 

هه یه  له  دامه زراوه  میدیایه كان. نه ك ته نها له  
هه رێمی كوردستان له  والتانی جیهانیش ئافره تی 
رۆژنامه نوسمان هه یه  كه  رووماڵی جه نگی كردوه 
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به هێربوون گه یشتنه  
به  ئامانج

 له تاراوگه وه 

هه رمرۆڤێك هێزێكی خۆرس����كی له ناخی هه یه  
كه  به رده وام����ی ده داته  ژیان، مه به س����ت لێره  
له هێ����زی ده روون����ی و عه قاڵنییه  ن����ه ك هێزی 
ماس����ولكه ، به كارهێنان����ی ئه م هێ����زه  جیاوازه  
له مرۆڤێك����ه وه  بۆ مرۆڤێكی ت����ر. له توێژینه وه  
زانس����تیه كان ده ركه وتووه  كه  ئافره ت به هێزه ، 
ئافره ت له هه موو كێش����ه كانی ژیان به سه برتر و 
خۆراگرتره  و خۆراگری به رامبه ر به هێزترین ژان 
هه یه  كه  ژانی منداڵبوونه . ئه م هێزه  خۆرسكیه  
وایكردووه  ته مه نی ئافره ت درێژتر بێت له پیاو، 
ئافره ت هه م����وو كات له هه وڵدایه  به هێزتربێت، 
به اڵم گرنگیش����ه  له پاڵ ئه م هێزه  خۆی خۆش 
بوێت و ده وروبه ریش����ی له خۆشه ویستی بێبه ش 

نه كات.
زۆرجار كێشه كانی خێزان واده كات كه  ئافره ت 
نه توانێ هه ست به  هێزی خۆی بكات، به ڵكو وا 
هه ست ده كات كه  بێ هێزه ، له  ده رئه نجامه كه ی 
نائومێد ده بێت،به داخ����ه وه  به تایبه تی هه ندێك 
ئاف����ره ت بیر له  خۆكوش����تنیش ده كاته وه . به  
بۆچونی خۆیان له كێش����ه كان رزگاریان ده بێت 
به اڵم هی����چ كات ئه م بیركردنه وه یه  راس����ت و 
دروس����ت نیی����ه ، به ڵك����و له رووبه رووبوونه وه ی 
كێش����ه  هێزی خۆرس����ك زیاتر ده بێت، ئه مه  وا 

ده كات كێشه كه  به  عه قااڵنه  چاره  بكرێت.
له وواڵتان����ی ئه وروپا، پس����پۆری خێزانی و 
س����ایكۆلۆجی و پس����پۆری تایب����ه ت هه یه  بۆ 
هاوكاریك����ردن له چۆنیه تی به هێزتركردنی هێزه  
خۆرسكه كان بۆچاره كردنی كێشه ی خێزانی یان 
كۆمه اڵیه تی له رێگ����ه ی رێنماییدان و راهێنان و 
خول����ی تایبه ت تا م����رۆڤ بتوانێت ڕووبه ڕووی 
كێش����ه كانی بێت. تا سااڵنێكی نزیك قسه كردن 
له سه ر كێش����ه كان له زۆربه ی وواڵتانی ئه وروپا 
ته بوو بوو، ئێستا توانرا ئه م ته  بووه  بشكێنرێ، 
له قوتابخانه كانیان قوتاب����ی هانده ده ن تا بوێر 
بێت و بتوانێ په یوه ندی له  پس����پۆری تایبه ت 
بكات بۆ باسكردنی كێش����ه كانی و دۆزینه وه ی 
رێگه چاره یه ك، له پاڵ ئ����ه م هه موو هاوكارییه ، 
پس����پۆره كان ده ڵێن مرۆڤ ده بێت تاراده یه كی 
باش خ����ۆی هێزی بداته وه  خۆی بۆ به رده وامی 
ژیان به هه موو خۆشی و ناخۆشییه كانی، چونكه  
ژیان ته نیا خۆش����ی نی����ه ، به تایبه تی ئافره تان 
بۆ گه یش����تنی ئامانجه كانیان و به رده وامی ژیان 
پێویسته  نه رم و نیانی و شه ونخوونی و بوێری 
خۆیان له بیرنه كه ن، ئه مان����ه  هێزه  ده روونی و 
عه قاڵنیه كانی����ان به هێزتر ده ك����ه ن و هێزێكی 
گه وره تر و زۆرتر ده به خشن و بیر له  خۆكوشتن 
ناكه نه وه ، چونكه  به هێزبوون گه یشتنه  به ئامانج.

فه زیله شۆرش - هۆڵەندا

ئەدیبا عیزەدین تاهیر

لیلیان فازڵ

راگەهاندنا کوردی دەنگێ ئافرەتا کورد 
نیشا جیهانێ دا 

راگەهان����دن و سوش����یال مێدی����ا هه رچه 
ن����دە روله كێ به رچ����اڤ و گرنگ هه یه بۆ 
گەهاندنا دەنگێ ئافره ت بۆ هه می جیهانێ 
هه روه سا كۆ مافێ زه الم و ئافرەتێ وه ك 
هەڤ و یه كس����انی وبێ  جوداهی و راگه 
هاندن ی����ا بوویه پارچه ی����ه ك ژیانامه و 
ب پش����کدار بوونا ئافرەتێ جوداهیەک د 
ئێخس����تیە دناڤا جڤاکی دا ب تایبەتی  ل 
کوردستانێ ئه م دبینین كو ژمارا ئافره تان 
د راگەهاندن����ێ دا ب����ەرەڤ  زێده بوونێ 
چوویە  چ ژ الیێ بزاڤا روژنامەڤانیێ  یان 
په یامنێر و پش����تەڤانەک تایبه ت یی هه ی 
و هه روه س����ا جڤاک ژی پشته ڤانیی دكه 
ت بو ڤان ئافره تین گه نج و خودان شیان، 
هه روه س����ا د راگەهاندنێ دا وینێ ئافره تا 
كورد بۆ بیانیا دیاركه ت و دەنگێ كورد و 
هه روه سا ده نگ و باس و ئافره ت ره وشه 

نبیریا جڤاكی خو دیاركه تن . 
راگەهاندن����ێ دا ئێکەتی����ا ئافرەتێ����ن 
کوردس����تانێ رولەک����ێ گرن����گ هه بوو بۆ 
گەهاندن����ا دەنگێ جڤاکێ كورد و تایبەتی  

ل ئافره ت����ان، چ ژ ئالی����ێ ئاب����ووری یان 
كومه الیه تی بیتن ه����ه رده م به رده وامه بۆ 
گەهاندنا پەیاما  ئافرەتا كورد  بو هه می 

جیهانێ. 

 هه روه سا  راگەهاندنا ئێکەتیا ئافره تان 
پێك دهێ����ت ژ ٢٥ جڤاتان  هه ر چڤاتەک 
ژی  راگەهاندن����ا تایبه ت هه ی����ه گرێدایە 
ب ناڤەن����دا ڤه كو تایبه ت����ه بو گەهاندنا 
ئاسته نگیا ئافره تان و هێزا وان، هه روه سا 
پروگرامێ����ن تایبه ت هه ن����ه كو گرێدای ب 
ئافرەت����ێ ڤه باس دکەین با به تێن جودا 
دكه ن ، هه روه سا رادیویه كا تایبه ت هه یه 
دگ����ه ل مێهڤانێن ج����ودا و د وارێن جودا 
بۆ دان وس����تاندنا  كه یسیت ئافره تان  و 
بابەتێ����ن هەمەرەنگ و  كۆ ئافره ت مفایێ 
ژی وه ربگریت����ن، راگەهاندنێ دا ئێكه تیا 
ئافره تێ����ن كوردس����تانێ رولەکێ گرنگ و 
ئافرەتێ دیاردكه تن هه می ئافرەتێن كورد 
ل هه ر جهەکێ جوداهیی دگه هینیته ئێك 
و چونک����ە ئێ����ك ئارمانج هه ی����ه ئه وژی 
دیاركرنا هێزا ئافره تا كورد د راگەهاندنێ 
دا هه روه س����ا دیاركرن����ا ئ����ه و چاالكیێت 
ئه وێن  ئافره ت دك����ه ت بو وەالتێ خو و 
ب����و ئافره تان و ئافره ت  بێگومان هێزه كا 

مه زنه ل سوشیال مێدیایێ دا.

 ڕولێ ئافرەتێ دێ بارێ ڕاگەهاندنێ دا

گ����ەر ئەم بەحس����ێ ڕاگەهاندنێ بکەین و 
ڕول����ێ ئافرەتێ د ڤ����ی باریدا،مە بڤێت و 
مەنڤێ����ت دێ ڤەگەڕینەڤە ب����ەری چەند 
ساالن ل س����ەردەمێ ڕژیما بەعس کۆ ب 
ڕاس����تی ژی کۆ ئەز د بێژم ل وی دەمیدا 
ڕاگەهان����دن گەلەک ڕولێ خو هەبوویە ب 
تایبەت����ی ئافرەت کۆ ل وی س����ەردەمی  
ئافرەت مل ب ملێ پێش����مەرگەی د بارێ 
ڕاگەهاندنێ دا گەلە ک یا چەلەنگ بوویە 
وەکۆ ئەم بێژین مینا پۆستەچی و نامەبەر 
و هەر وەسا د بارێ بالڤ کرنا بالڤوکان 
دا ب زیرەکی و چاالکیا ئافرەتێ بوویە کۆ 
گەلە ک جاران پێشمەرگە شیایینە سەر 
بکەڤ����ن بەرامبەر ڕژیما بەعس، نێ دگەل 
هندێدا ک����ۆ ئەگەر ئ����ەم زێدەتر بەحس 
بکەین و ه����زر بکەین چاوا ئافرەتا بەرێ 
ش����یایە ئەڤی ڕولی ب زیرەکیانە ئەنجام 
بدەت و ب دورس����تی ڤی ڕولی بگێڕیت.
چنک����ی ئەگەر ئ����ەم ب نێڕینەکا دی لێ 
بنێڕین ئافرەتا وی سەردەمی نەخیندەوار 
بوو و چوو ژ خاندن و نڤیسینێ نەدزانی 
ن����ێ دزانێ کۆ ئەڤ نامە برن و پۆس����تە 
گەهاندن چەند یا گرنگە وب تایبەتی کۆ 
ل گوندی د ژیان هەروەس����ا هەر دەمەک 
ژیان����ا وان ب ڕێی����ا فڕوکێن ڕژیما بەعس 
دهات����ە بومبەباران کرن نێ هەر لس����ەر 
ئەرکێ خو ب����ەردوام دمان ژ بوو ڕزگاری 

خوازایا گەل و مللەتێ کۆرد.
ئافرەتێن خیندەواریش مینا لەیال قاس����م 

و کوردس����تان س����الح هەبووینە کۆ دناڤا 
راگەهاندنێ����دا ڕول����ەك ب����اش دیتییە ب 
تایبەت دناڤا دبس����تاناندا و د بالڤ کرنا 
بالڤوکاندا گەلەک ڕول����ێ ئەرێنی دیتیە. 
ئەڤە ب تنێ نڤیسینا کۆرتییەک زۆر كێمە 
لس����ەرئافرەتێن کارا و چ����االک د بوارێ 
ڕاگەهاندنێ����دا و جهێ ئاماژە پێدانێیە کۆ 
ل وی سەردەمیدا چو ئامێرێن ئەلیکترونی 
و ئەنتەرنێت و تش����تەك بناڤێ سوشیال 
میدیا و ئەڤ ناڤێن حیبیەتی و عەنتیكە 
نەبوینە نێ ژ بەر هەستا نەتەوەیی و گەل 
و وەاڵت����ێ خو و ژ ب����و ڕزگار کرنا گەلێ 

کۆرد ل بن دەستی و زۆرداری و ستەمێ 
گیانێ خوا د ڤێ ڕێکێدا كرییە قوربانی.

ن����ێ هەكە ئیڕو ئ����ەم ب نێڕینەک دی ژ 
ئاف����رەت بنێڕین، ژ بو من دەركەڤیت كو 
ئافرەت ئا نها د ناڤا راگەهادنێدا گەلەک 
پیش����ەنگە و زێدەتر ژ ج����اران رولێ خۆ 

دبینی .
ئەڤڕو ه����ەر وەک ئەم دبینی����ن ئافرەت 
نڤیس����ەر،  و  ڕۆژنامەڤان،میدیاكار  بوویە 
هەروەس����ا ئافرەتێ����ن هەین ک����ۆ دناڤا 
سوشیال میدیایاندا دەستەك کارا هەیە و 

ڕولەکێ سەرەکی و ئەرێنی دگێڕن.

راگەهاندنێ دا ئێکەتیا 
ئافرەتێن کوردستانێ رولەکێ 
گرنگ هه بوو بۆ گەهاندنا 
دەنگێ جڤاکێ كورد و 
تایبەتی  ل ئافره تان، 
چ ژ ئالیێ ئابووری یان 
كومه الیه تی بیتن هه رده م 
به رده وامه بۆ گەهاندنا 
پەیاما  ئافرەتا كورد  بو 
هه می جیهانێ



ژمارە )3647(   2022/4/25 ئافرەتان10

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

- لە توێژینەوەیەكدا بە نێوی "ئافرەتان،ئاشتی 
و ئاسایش���ی جیهانی���دا" هات���ووە: "لە دونیای 
ئەمڕۆدا هەر واڵتێك پێویستە هەموو توانایەكی 
خۆی بخاتە گەڕ بۆ ئاش���تەوایی و گەشەپێدانی 
واڵت و پێویستە بەردەوام لە بوارەدا لە ملمالنێ  
دابێت، بۆ ئەو مەبەستە پێویستە گرنگی زیاتر 
بە رۆڵ و كاریگەری ئافرەتان بدرێت، ئافرەتان 
س���ەرمایەكی ب���ە بەه���ان و وەك كۆمەڵێكی 
چاالك ل���ە بواری پێش���كەوتن و ئاش���تەوایی 
واڵتدا رۆڵ و كاریگەری راس���تەوخۆیان هەیە و 
بنەمای هەر واڵتێكی پێش���كەوتوو بە پێوەری 
بەش���داری چاالكانەی ئافرەتان ل���ە كاروباری 

سیاسی،ئابووری، و كۆمەاڵیەتی دادەرێژرێت. 

- دەروونن���اس" ج���ان گاتمن"كە ٢0 س���اڵ 
لیكۆڵینەوەی لە ژیانی هاوس���ەران كردووە پێی 
وایە،هۆكاری سەرەكی لە سەركەوتنی هاوسەران 
نێوانیانە،  كێش���ەكانی  توانای چارەسەركردنی 
هەر چەندە هاوس���ەران لە هەموو شتێك كۆك 
بن، بەاڵم هەندێج���ار بۆچوونی جیاوازیان هەیە 
و ئەو بۆچوونە جیاوازەش لەوانەیە ببێتە هۆی 
دڵگران���ی، هەر بۆیە "گاتم���ن" پێی وایە ئەگەر 
هاوس���ەران لە كات���ی ناكۆكییەكاندا دڵگرانیش 
بن و هەس���تێكی باشیان نەبێت بەاڵم ئەگەر بە 
یەكەوە دابنیشن و گفتۆگۆ لە سەر ناكۆكیەكان 
بكەن باشتر دەگەنە ئەنجامێكی باش،چونكە لە 
ئەنجامدا زۆربەی كات خۆشەویستی بەرزترە لە 

سەركەوتن بە سەر یەكتردا.

- حكومەتی تالیبان لە ئەفغانستان هەفتەی 
راب���ردوو ل���ە دانیش���تنێكدا ب���ە ئامادەبوونی 
نوێنەران���ی ئیس���المی ئەو واڵت���ە فەرمانی بۆ 
گش���ت هێلە ئاسمانییەكانی فرۆكەوانی ناوخۆ و 
دەرەوەی ئەفغانستان دەركرد كە رێگە نەدرێت 
ئافرەتان بە بێ  پیاو سەفەری ئاسمانی ئەنجام 
بدەن. ئەو بڕیارە لە كاتێكدا دەرچوو كە بەشێك 
لە ئافرەتان كە كاتی گەشتكردنیان بوو رێگەیان 
لێگیرا و نەیانتوانی سەفەر بكەن،لە فەرمانەكەدا 
هاتووە" هیچ ئافرەتێك مافی ئەوەی نییە بە بێ  
باوكی گەش���تی ئاسمانی بۆ ناوخۆ و دەرەوەی 

ئەقغانستان ئەنجامبدات.

- ب���ە پێی هەواڵێك كە ل���ە "كارگر ئانالین" 
باڵوكراوەتەوە توێژینەوەیەكی زانس���تی ئاماژە 
بە پەیوەندی بەهای خۆراكی "لۆبیای س���ەوز" 
لەگەڵ چارەسەی كەمخوێنی لە ئافرەتاندا كراوە 
ل���ەو توێژینەوەیە باس لەو كراوە، كە ئافرەتان 
لە كاتی س���ووڕی مانگان���ەدا بڕێكی زۆر خوێن 
لە دەس���ت دەدەن و ئەگەری تووشبوونیان بە 
كەمخوێنی زیاتر دەبێت، بۆیە باشترین جێگرەوە 
ل���ە م���ادە خۆراكییەكان "لۆبیای س���ەوزە" كە 
ئافرەتان لە كاتی سووڕی مانگانە بەكاری بێنن 
و و قەرەب���ۆی كەمخوێنی بكەن كە لەو كاتەدا 

توشیان دەبێت. 

هێلین نامە

نەسرین حەسەن

دەبینی���ن و دەبیس���تین ڕۆژانە ب���ە بیانووی 
پاکردنەوەی شەرەف، ڕەگەزی نێر هەڵدەستن 
بە لێس���ەندنەوەی ژیان ل���ە ئافرەتێک کە بە 
شەرەفی خۆیان دەزانن، لە ئێستادا دیاردەی 
کوشتنی ئافرەتان زیادی کردووە ئەمەش لە 
گرتووە.  چه وته وه  سەرچاوەی  دابونەریتێكی 
بە بیان���ووی تاوان���ی ئەخالق و ش���ەرەف، 
ئ���ەم تاوان���ە قێزەونە دەبێت بە مانش���ێتی 
بەردەوامی هەواڵەکان���ی ڕۆژانە لە كۆمەڵگه  
دواكەوتووەكان���دا کە تێی���دا قوربانی یەکەم 
ئافرەت���ە و ئافرەتەک���ە بە ژی���ان باجەكەی 

دەدات .

مامۆس���تا ڕێبین کاکە مەم باوزی توێژەری 
کۆمەاڵیەتی س���ه باره ت ب���ه م دیارده  ده ڵێت: 
هۆکارەک���ەی دەگەڕێت���ەوە بۆ بی���ری چەق 
بەس���تووی تاک و دووربوون ل���ە بیرو هزری 
ش���ەپۆلی جیهانبینی و نەگەیش���تنی تاک بە 
ش���ەپۆلی گەشەسەندن و ڕۆش���نبیری، واتە 
لەو چەمکە تێنەگەیش���توون کە پێویس���تە 
ئافرەتانیش وەک پیاوان مافی ژیان و ئازادی 
و خۆشەویس���تی وهەڵبژاردنی هاوسەرێک بۆ 
خۆیان هەیە،کە هەڵب���ژاردەی خودی خۆیان 
بێت جا ل���ە هەر نەتەوە و ئاین و مەزهەبێک 

بێت.
كوشتن بۆ پاککردنەوەی شەرەفی خێزانه  
؟ مامۆس���تا رێبین بۆچون���ی وایه  كه  کاتێک 
ئافرەتەکە هەمان مافی پیاو بۆ خۆی بە ڕەوا 
دەبینێت و دەیەوێت ئ���ازاد بێت لە بڕیاردان 
و ژیان و هەڵبژاردەکانی ئەوا کەس���ی نزیک 
و کەسوکاری ئافرەتەکە ئه وه  بە ڕووشاندنی 
شەرەفی خۆیان دەزانن و بە الدان لە کلتوورو 
بەهاکان س���ەیری دەکەن، و بەداخەوە ژیان 
ل���ە ئافرەتەکە دەس���تێنەوە، چونکە پیاوان 
ل���ە کۆمەڵگه ی دواکەوتوو پیاوس���االرییەکان 
ش���ەرەفی ئافرەت ب���ە هی خۆی���ان دەزانن 
و ل���ە ڕوودان���ی قەزیەیەکیش���دا بەبێئەوەی 
تێگەیش���تنیان هەبێت بۆ بابەتەکە کوشتنی 
ئافرەتەکە بە ئەرکی خۆیان دەزانن و دەڵێن 
ش���ەرەفمان پاک دەکەینەوە کە ئەمە لە هیچ 

یاسایەک ڕێگە پێدراو نیە.
 س���ه باره ت ب���ه  ئاماری ژنک���وژی یاخود 
خۆکوشتنی ئافرەتان له  لە دەڤەری ڕاپەڕین 
ده ڵێت: بێگومان ئ���ەو تاوانانەی کە ئەنجام 
دەدرێ���ن ب���ە تەنها ل���ە دەڤ���ەری ڕاپەڕین 
نی���ن، بەڵکو ئ���ەم دیاردە ترس���ناکە هەموو 
شاروش���ارۆچکەکانی کوردس���تانی گرتۆتەوە 
و ئامارەکان ترس���ناکن لەم بارەوە،کوشتنی 
ئافرەت���ان ب���ە بیان���ووی جۆراوج���ۆر زیاد 
بووە، بۆی���ە دەبێت الیەن���ی پەیوەندیدار و 
حکوم���ەت و دەزگا ئەمنی���ەکان و ڕێکخ���راو 
بەرەنگاربوون���ەوەی  بەڕێوەبەرایەتیەکان���ی 
توندوتی���ژی دژی ئافرەت���ان و خێزان هەوڵی 
ج���دی و کارات���ر بدەن ب���ۆ ب���ەر پێگرتنی 
و ڕاگرتن���ی توندوتی���ژی دژی ئافرەت���ان و 
مافەکانیان،چونکە  زەوتکردنی  و  کوشتینیان 
ئامارەکان س���اڵ دوای ساڵ ڕوو لە زیاد بوون 

دەکەن.

مامۆس���تا ج���وان فەرحان چاالک���وان لە 
ڕێکخراوی PDO ل���ه رووی ئه وه ی كه  تاچەند 
کۆمەڵگ���ه و دابونەریت ه���ۆکار و هاندەرن بۆ 
کوشتنی ئافرەت بە بیانووی شەرەف دەڵێت: 
دەتوانین بڵێن ئەگەر تا ساڵەکانی ٩0ی سەدەی 
ڕاب���ردوودا دابونەری���ت و کلت���وری خێڵه كی 
ڕۆڵیان هەبووبێت لە کۆمەڵگه  و دروستبوونی 
ئەم دیاردەیە، لە ئێستادا حکومەت ده یتوانی 
هەنگاوی باش و تۆکمە تربنێ بۆ ڕێگریکردن، 
هەروەها بنیادنانی کۆمەڵگایەک بێ جیاکاری 
ڕەگ���ەزی و دووربوون لە ڕەفتاری توندوتیژی 
و لەسەر بنەمای یەکسانی جێندەری بهێنێتە 
ئاراوە. له رووی چاره س���ه ركردنه وه  مامۆستا 
ج���وان ئاماژه  به وه  ده كات كه  بەرقەراربوونی 
سیس���تەمی دادوەری و س���ەروەری یاسا لە 
پاراس���تینی مافی ئافرەت بە خاڵێکی گرنگ 
دادەنرێت،بۆ بەرپێگرتنی دیاردەی کوش���تنی 
ئافرەت و رێگری کردن لە کردەی توندوتیژی، 
بەرپەچدانەوە و ڕێگریکردن لەو تاوانانەی کە 
ڕوودەدەن و ئەو نادادپەروەریەی دەرهەق بە 

ئافرەتان دەکرێت.
سەبارە بە ڕۆڵی سۆشیاڵ میدیا لە هاندان 
بۆ کوش���تنی ئافرەت بە هەربیانوێک بێت و 
ئەوچەمک و دەستەواژانەی کە بەکاردەهێنرێن 
لە ڕووداوێکی ژنکوژی تا چەند کاریگەر بووە 
؟ مامۆستا نیگار حمد علی چاالکوانی بواری 

مەدەنی، دەڵێت :
بەر لە هەمووش���تێک کاتێ���ک هەواڵێکی 
دڵتەزێنی ژنک���وژی باڵودەبێت���ەوە تا چەند 
ئەقڵیەتی کەسی خوێنەری هەواڵەکە، هزری 
تەقەبولی ئەوە دەکات هەواڵەکە بخوێنێتەوە 
ل���ە ڕووی وێژدانیەوە،تا چەن���د وەکو خۆی 
وەری دەگرێ���ت وە چ���ۆن ژیران���ە بی���ری 
لێدەکاتەوە و بۆ ژیانی ڕۆژانەی خۆی پەندی 
لێوەر دەگرێت کە کارێکی لەم جۆرە و هەمان 
تاوان دووبارە نەکاتەوە .بەداخەوە سۆشیاڵ 
میدیا هەمیش���ە زیاد لە پێویست بابەتەکان 
گەورە دەک���ەن و باڵوی دەکەن���ەوە زیاد لە 
ئەندازەی خۆی هەواڵە ده گوازێته وه  دەکات و 
هەموو چین و توێژێک و هەموو تەمەنێک ئەم 
هەواڵە دەبینن کە کاریگەری نێگەتیڤ بەجێ 

دەهێڵیت لەسەر هزری تاکەکان .
 بەکار هێنەران���ی سۆش���یاڵ میدی���ا ل���ە 
ڕێگەی گوفتار و چەمک���ی توندوتیژانە هانی 
کەس���ە نزیکەکان���ی قوربانیەک���ە دەدەن بۆ 
ئ���ەوەی ئافرەتێک بک���وژن .دەتوانین بڵێن 
بە تەنها سۆش���یاڵ میدیا ن���ا، بەڵکو هەموو 
ئەوانەی لە پشتی سۆش���یاڵ میدیا ئەوانەی 
کە بۆ یەک ووش���ەش هاندەرن و دەس���تیان 
هەیە بۆ ژنکوژی یان بۆ خۆکوش���تن یان بۆ 
توندوتیژی تاوانبارن پێویستی بە هەڵوه ستە 
لەس���ەرکردنە، پیویس���تە ئەم جۆرە کەسانە 
و ئ���ەم پەیج و ش���وێنانەی هاندەرن بە پێی 
هەموو یاس���ا و دەس���توورێک دەبێت بگەن 

بەسزای یاسایی خۆیان .

كوشتنی ئافره ت به بیانووی شه ره ف، 
كلتورێكی نه فره ت لێكراوه 

ڕێـژین قاسم محمود


