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وەک هەڤیا رەگەزی شەنگستێ پرو سەکرنا دیموکراسیێ یه 

د. ڤیان سلێمان

پێدڤ����ی ی����ە وەک ھە ڤیا رەگ����ە زی دناڤبە را تاكێن 
جڤاك����ێ  دا بھێتە په یرەوکرن ئێک����ە ژ خالێن ھه ری 
گرنگ ژب����ۆ ڤه ژان����دن و س����ەرکەفتن و جێبەجێکرنا 
سیس����تەمەک دیموکراس����ی و گرنگیدان ب رەگە زێ 
مێ بێ بەرچ����اڤ وەرگرتنا جیاوازی کرنا. رە گە زی 
و چه مك����ێ جێنده ریێ د ھه م����وو جیهانێ دا بابه ته ك 
نوویه  نه ك ب تنێ ل كوردستانێ، مه ره م ژ وه كهه ڤیا 
ڕه گ����ه زی ئه وه كو ھە ردو رەگ����ە ز نێر و مێ ب ئێک 
چاڤ بێنە تە ماش����اکرن ھەر ئێک بش����یانێن خویێن 
تایبە ت دش����ێت رول����ێ خو بگێری����ت و خزمەتە ک 
بێشکێش جڤاکی وژین وژیارێ بکەت، تایبەت ئافرەت 
سەرەرای ھەمی ئاستەنگی و زەحمە تین ژیانێ شیایە 
بەرھە نگاریاکاودان بك����ه ت وجھێ خو بکەت زوربەی 
کار ھەن����ە بێ بە ش����داری کرنا ئافرە تێ ب س����ەرکە 

فتیان����ە ب رێڤ����ە ناچن و نمون����ە زورن جڤاکی مەدا، 
ئافرەتا کورد س����ە رەرای ئەرکێ نەتە وەی بەردە وام 

ژبو ھوشیاری جڤاکی ژی خە بات کریە.
 د یسان دپروس����ە یا پە روەردا خێزانێ و جڤاکی 
دا پێش����ەنگ بویە مل بملێ زەالمی، ل����ه ورا پێدڤیە 
نەبیت قوربانیا ھندە ک دابونەریتێن جڤاکی یێن بوینە 
رێگر درێکا پێش����ڤە چون����ا وێ دا ئافرەتا کورد ئێدی 
گەھش����تیە قوناغه کا کارتێکەر وزێدە تر ھە س����ت ب 
ھوش����یاریێ دکە ت و ژرویێ ھزری پتر پێش����کە فتیە 
و ھەم����ی ھەوال ددەت وەک ھەڤ بن دگە ل رەگە زێ 
نێر د ئە رک و مافێن خودا، یه كس����ان بن د ژیانكرنێ 
دا دڤێ����ت ھ����ه ردو ڕه گه زان وه ك ئێ����ك ماف ھه بیت 
به رپرس بن د ژین و ژیارا خوه دا، د كه ڤن دا جوداھیا 
ڕه گه زی ل ھه می جیهانێ كێشه  ل سه ر دروستبووینه ، 

نابیت ئێدی ڕه گه زێ مێ بیت قوربانیا ڤێ جوداکاریێ 
 تانوک����ە ژی ش����وونه وارێن ڤێ جواھی����ێ ددیارن، لێ 
دڤی س����ە ردە میدا ھه ول و بزاڤ ھاتینه كرن كو ڤێ 
جوداھی����ا د ناڤب����ه را ڕه گه زان دا بنب����ڕ بكه ن، ژ به ر 
كو جوداھیكرن د ناڤب����ه را ڕه گه زان دا بوو ئه گه ر كو 
رەگەزێ مێ وه ك رەگە زێ نێر ماف نه بیت بخوینیت، 
یان بە ھرەیێن خو پێش����ڤە ببە ت و دیاربکەت دیسا 
دپروسێس����ا ھە ڤژینێی ماف نە بوی����ە ئە و بخو کە 
س����ە کێ بو ژیانا خ����و ب ھە لبژێریت وەک رەگە زە 
ک بن دەس����ت س����ە رەدەری دگ����ەل ھاتیەکرن ھه تا 
وی ڕاده ی كری����ه  ھه ڤگوھۆڕ ژب����ۆ پێكیینانا خێزانێ، 
ک����چ کری����ە قوربانیا کوری ژ به ر كو ھ����ه رده م جڤاكا 
مه وه س����ا دا دیاركرن ك����و ژن ب تنێ ژبۆ كارێن ناڤ 
مالێ یه ، لێ ل ده م����ێ جێنده ری وه كه  خاله كا گرنگ 

ھاته  د ناڤ زانس����تێن جڤاك����ی دا و ل ھه می جیهانێ 
ده نگڤه دایی بۆ ڕێكه ك بۆ دویڤچوون و ھه ڤسه نگكرنێ 
د ناڤبه را ھه ردو ڕه گه زان دا، وه كهه ڤیكرنا جێنده ریێ 
دانێپێدان����ه  ب ماف و ئه رك و ئازادیا ژنێ د مه یدانێن 
سیاسی و ئابۆری، ڕه وشه نبیری دا وپشكداریكرنا وێ 
د ده س����تهه التێ دا ھه ڤ مل ل گه ل زه المی، و د نهادا 
وه كهه ڤی د ناڤبه را ھه ردو ڕه گه زان دا گه له ك باشتره  
ژ س����الێن چووی پڕانیا خێزانا پالپش����تێن ئافره تێنه  
بخوینیت خوه  پێش����بێخیت پشكداری مه یدانێن كاری 
ببیت ھه تا ئابۆره ك س����ه ربخوه  ھه بیت، پاڵپشتن كو 
ژن ژی خ����وه  بڕێڤ����ه  ببه ت به رپرس����یار بیت ژ خوه ، 
ئه ڤێ ژی جوداھی����ه كا مه زن ھه یه  ل گه ل وان ده مێن 
توندوتی����ژی ل به رامبه ری ژنێ  دھاته كرن و ب چاڤه ك 

كێم دھاته دیتن.

و  کۆمەاڵیەتیی���ە  یەک���ەی  س���ەرەکیترین  خێ���زان 
گەورەترین ڕۆڵی لە پرۆس���ەی پێگەیاندنی کۆمەاڵیەتی 
و زۆرتری���ن کاریگ���ەری لەس���ەر ژیان���ی ت���اک ھەیە. 
ھەروەھ���ا دامەزراوەیەک���ی بنەڕەتییە ب���ۆ دابینکردنی 
پێداویس���تییەکانی ژیانی مرۆڤ و باش���ترین شوێنە بۆ 
بەخشینی ھەستی ئارامی و دڵنیایی بۆ ئەندامەکانی و 
سەرچاوەیەکی سەرەکی فێرکردنی بڕوا و بەھا و ڕەفتار 
و زانین���ە بۆ ت���اک بە تایبەتی من���داڵ، ھەر بۆیە ھیچ 
تێ���ز و بڕوایەک ناتوانێت لە گرنگ���ی ئەم ناوەندە کەم 
بکاتەوە. بە درێژایی سەردەم و قۆناخە جیاوازەکان لە 
سەرجەم ڕوانگەکانی دەروونناسی کۆمەڵناسی و ئایینی 
و فەلس���ەفی و ئابووری لە خێ���زان کۆڵراوەتەوە و لە 
زۆرین���ەی ڕووەکانەوە جەخت ل���ە گرنگی و کاریگەری 
کراوەت���ەوە، ھاوکات ڕەخنەش ک���راوە و تەنانەت باس 
لە الیەنی نەرێنیش���ی کراوە. ل���ە ڕوانگەی خۆمەوە بە 
ت���ەواوی لەگەڵ ئەو بۆچوون و تێزانەم کە ئەم ناوەندە 
کۆمەاڵیەتییە بە گرنگ و کاریگەر دەبینن و پێم وایە ھیچ 
دەزگا و دامەزراوەەیەک���ی فەرمی و نا فەرمی ناتوانێت 
جێی بگرێتەوە ھاوکات پێویس���تە ھەرچ���ی میکانیزم 
و ڕێ���کارە بگیرێتە بەر بۆ گرنگی���دان بە خێزان، بەاڵم 
ئەوەی پێویس���تە ڕەچاو بکرێت بنەماکانی پێکهێنانی 
خێزان و تێگەیش���تنە ب���ۆ ڕۆڵ و پێگ���ەی ئەندامانی 
خێزان و ئەرکی خێزان، کە یاس���ا فەرمی و تێگەیشتنە 
کۆمەاڵیەتییەکان لەم پرسەدا ڕۆڵی سەرەکییان ھەیە.

ئاف���رەت ڕەگەزێکی س���ەرەکی پێکهێنانی خێزانە و 
ڕۆڵێک���ی مەزنی لە خێزاندا ھەی���ە، بەاڵم ئەوەی جێی 
سەرنجە جۆری ئەو تێگەیش���تنە کۆمەاڵیەتییانەیە کە 
ب���ۆ ڕۆڵ و پێگەی ئافرەت لە خێزاندا ھەیە، س���ەرەتا 
پێویستە ئاماژە بەوە بکەین، کە خێزان ھەروەھا بواری 
گش���تی پێویس���تە وەکوو 

یەک بۆ ھەر یەکە ل���ە ئافرەت و پیاو گرنگ بن یاخود 
ھەریەکە لەو دوو کایە ش���وێنی ئافرەت و پیاوە وەکوو 
ی���ەک، واتە بە تەواوی دژی ئ���ەوە بین ھەموو ڕۆڵێکی 
ئافرەت لە خێزاندا چڕ بکرێتەوە یاخود ھەموو ئەرکێکی 
خێزان بخرێتە ئەس���تۆی ئافرەت، ئەو جۆرە بیروڕایانە 
نەوەک ھەر ھەڵەن بەڵکوو س���ەرچاوەی بەشێکی زۆری 
ئەو ئاریش���انەن کە لەمڕۆدا خێزانی گیرۆدە کردووە. لە 
ھەم���ان کات کەس ناتوانێت لە گرنگی ڕۆڵی ئافرەت لە 
پەروەردەی خێزان کەم بکات���ەوە، بەو پێیەی ئافرەت 
وەکوو دایک یەکەم مامۆس���تای ژیانی ھەر مرۆڤێکە، لە 
کات���ی بە ھەند وەرنەگرتنی ڕۆڵی یاخود ڕێگە گرتن لە 
پێگەیش���تنی دەروونی و ھزری ھەروەھا چەوسانەوەی، 
بە دڵنیایییەوە خێزانێکی نا س���اخلەم و نەوەیەکی پڕ 

گرێ و گۆڵی دەروونی و توندوتیژ بەرھەم دێت.
ئەگ���ەر بە دی���دی واقیع یاخود ل���ە ڕوانگەی داتا و 
ئام���ارەکان لە باری خێزان و پێگەی ئافرەت لە خێزاندا 
لە ئێس���تای کۆمەڵگەکەمان بڕوانین؛ ب���ە دڵنیایییەوە 
گۆڕانکاری بەرچاو دروس���ت بووە و ئافرەت توانیویەتی 
زۆر لەو بەربەس���تانە بشکێنێت کە بۆ ڕۆڵ و پێگەی لە 
خێزاندا دروس���ت دەکران، یاخود بە ھۆی گۆڕانکارییە 
کۆمەاڵیەت���ی و ئاب���ووری و کولتووریی���ەکان ھەروەھا 
پێداویس���تییەکانی ژیان، بەشێک لەو ڕوانگانەی کە بۆ 
ڕۆڵ و پێگ���ەی ئافرەت لە خێزاندا ھەبوو نەماون یاخود 
کاریگەرییان الواز بووە، بەاڵم لە ھەمان کات تا ئێستاش 
ئافرەتان لە چوارچێوەی خێزاندا ڕووبەڕووی توندوتیژی 
و ستەم دەبنەوە، تێڕوانینە کۆمەاڵیەتییەکان بۆ ڕۆڵ و 
ئەرکی ئافرەت لە خێزاندا سەرەڕای ھەندێک گۆڕانکاری، 
بەاڵم ڕوانینی پیاو یاخود ڕوانینی ھزری پیاوساالری بە 
ت���ەواوی تێڕوانینی کۆمەاڵیەتی پێ���ک دەھێنێت و ئەو 
تێڕوانینەش ڕۆڵ و پێگەی یەکس���ان بۆ ھەر دوو ڕەگەز 

بە ڕەوا نازانێت، زۆر جاری���ش خێزان لەژێر کاریگەری 
ئ���ەو تێڕوانین���ە کۆمەاڵیەتییانە ناکۆکی بۆ دروس���ت 
دەبێت. ئەوی���ش کاتێک پیاو یان ل���ە ڕوانگەی ھزری 
پیاوس���االری خۆی یاخود لەژێر کاریگەری تێگەیشتنە 
کۆمەاڵیەتیی���ەکان و پێناس���ەی کۆمەڵگ���ە بۆ چەمکی 
پیاوەت���ی ڕەفتار لەگ���ەڵ ھاوژینەک���ەی دەکات، وەک 
ئەوەی کاری ماڵ و بەخێوکردنی منداڵ بە ئەرکی خۆی 
نەزانێ���ت و تەنیا پەیداکردنی بژێوی و کایەی گش���تی 
ب���ە کار و بواری خۆی بزانێت لەو ڕوانگەش���ەوە خۆی 
بە خاوەنی ھەر بڕیارێکی پەیوەس���ت بە خێزان بزانێت 
ب���ەو پێیەی خۆی بژێوی خێزان دابین دەکات، تەنانەت 
کاتێک ئاف���رەت کاری دەرەوە دەکات و ھاوبەش���ە لە 
پەیداکردنی بژێوی خێزان، دیسان ھەر خۆی بە خاوەن 
ڕا و بڕیار دەزانێت و بڕوای بە پرەنس���یپی ھاوبەشی و 
ھاوس���ەنگی نییە. یان وەکوو ئەوەی شەرەفی خۆی بە 
جەستەی ئافرەتانی خێزانەکەیەوە ببەستێت و لە کاتی 
ھ���ەر ڕەفتارێک کە لە دیدی پیاوس���االریدا بۆ ئافرەت 
یاساخ کراوە ژیانی ئافرەت مەحکووم بێت بە لەناوبردن 
ب���ە تاوانی الدان لە نەریتی کۆمەاڵیەتی و بە پاس���اوی 

گەڕانەوەی شەرەف بۆ خێزان و بنەماڵە و ھۆز.
ئەوەی ئاماژەمان پێ کرد تاکە ھۆکاری کێش���ەکانی 
خێزان نیی���ە و دەکرێت ھۆکاری دیک���ە ھەبێت، بەاڵم 
بە ش���ێوەیەکی گشتی بااڵدەستی ھزری پیاوساالری لە 
ب���ڕوا و ڕەفتاری پیاو ھەروەھا کاریگەری تێگەیش���تنی 
گش���تی کۆمەاڵیەتی کە بەرھەمی ھزری پیاوساالرییە، 
ھ���ۆکاری س���ەرەکی ناکۆکی و کێش���ەکانی خێزانە لە 
نێوان ھاوس���ەران یاخود تاکی پیاو و ئافرەتی خێزان، 
ھەر خودی چەوس���انەوەی ئافرەت لە خێزانەوە دەست 
پ���ێ دەکات، ئەوەش لەژێ���ر کاریگەری تێگەیش���تنە 
کۆمەاڵیەتییەکان و لە ئەنجامی ھزری پیاوس���االری کە 

ڕۆڵ���ی گەورەی لە پرۆس���ەی پێگەیاندنی کۆمەاڵیەتیدا 
ھەی���ە، ھەر بۆیە ھەر ھەوڵێک ب���ۆ گۆڕانکاری لە ڕۆڵ 
و پێگەی ئافرەت لە خێزان و چەس���پاندنی پرەنسیپی 
ھاوبەش���ی و ھاوش���انی لە خێزاندا، بۆ ک���ەم کردنەوە 
و نەھێش���تنی توندوتی���ژی پی���او بەرامب���ەر ئافرەت، 
س���ەرەتا دەبێت بە فیلتەری گۆڕانکاری لە تێگەیشتنە 
کۆمەاڵیەتییەکاندا گوزەر بکات کە ھاوکاتی پرۆسەیەکی 
دیکەی گش���تگیر بێت لە بوارەکانی ئابووری و یاسایی 

و سیاسی.
گۆڕانکاری لەو تێگەیشتنە کۆمەاڵیەتییانە فاکتەری 
ھەرە سەرەکین بۆ گۆڕانکاری لە تێگەیشتن لە چەمکە 
کۆمەاڵیەتییەکان���ی وەک���وو ھاوس���ەرگیری و خێزان و 
پیاوەتی و ئافرەت بوون، دواتریش گۆڕانکاری لە بار و 
ڕەوشی خێزان و پەیوەندی نێوان ھاوسەران و ئەرک و 
ڕۆڵ���ی ھەر یەکەیان، کار بکرێت بۆ ئەوەی خێزان ببێت 
بەو دامەزراوەیەی کە کەش���ێکی ساخلەم بۆ تاکەکانی 
دابین بکات و نەوەیەکی دەروون دروس���ت پێبگەیەنێت 
و ھێ���ز بە پرەنس���یپەکانی ھاوبەش���ی و ھاوش���انی و 
پەیوەندییەکانی ڕێز و خۆشەویس���تی ببەخش���ێت و بۆ 

کۆمەڵگە پەخشیان بکات. 

   تاکە ھۆکاری کێشەکانی 
خێزان نییە و دەکرێت ھۆکاری 
دیکە ھەبێت، بەاڵم بە شێوەیەکی 
گشتی بااڵدەستی ھزری 
پیاوساالری لە بڕوا و ڕەفتاری پیاو 
ھەروەھا کاریگەری تێگەیشتنی 
گشتی کۆمەاڵیەتی کە بەرھەمی 
ھزری پیاوساالرییە



 ەوج����ۆرە ھاوس����ەرگیرییە ناتەندروس����تەیە کە 
لەڕوی ) دەروونی - تەندروس����تی - جەستەیی(
ەوە کەس����ەکە ئام����ادە نییە بۆ ھاوس����ەرگیری. 
ئ����ەم جۆرە لە ھاوس����ەرگیری دوور لە بنەماکانی 
مافی مرۆڤ و دوور لە بنەما یاساییەکان ئەنجام 
دەدرێت، پێش����ێلکردنێکی ئاش����کرای مافەکانی 
منداڵ و ئافرەتە و ھۆکارێکیش����ە بۆ دروستبونی 
کێش����ە کۆمەاڵیەتی و خێزانیی����ەکان کە دواجار 
بە کوش����تن یان خۆکوش����تن و خۆسوتاندن یان 
ھەڵوەش����اندنەوەی خێ����زان یاخ����ود خیانەت����ی 
ھاوسەری )وەک تۆڵە کردنەوە ( کۆتایی دێت .

 ھۆکارەکانی ھاوسەرگیری پێشوەختە چین ؟ 
١- کەمی ھۆشیاری کۆمەڵگە دەربارەی لێکەوتە 

خراپەکانی ھاوسەرگیری پێشوەختە : 
ئەم����ەش پەیوەندی ب����ە کلت����ورو دابونەریتە 
کۆمەاڵیەتیەکانەوە ھەیە، کۆمەڵگەی ئێمە ھێشتا 
ل����ەو بیرە چەق بەس����توەدا ماوە ک����ە دەبینێت 
منداڵەکانی����ان ) بەتایبەت����ی کچان ( وردە وردە 
گەورە دەبن ئیتر ترس لەوەی توش����ی کێشەیان 
نەکەن و ش����ەرەفی خیزان و بنەمالەکە لەکەدار 
نەکەن خێرا دەیان دەن بە ش����و و لەکۆڵ خۆیان 

دەکەنەوە . 
٢- نەبونی داھاتی سەربەخۆ: 

زۆرب����ەی کچ����ان بێ����کارن و خ����اوەن داھاتی 
س����ەربەخۆی خۆیان نین، چونک����ە باوک یان برا 
ڕێگە نادەن کچ یان خوش����کیان کار بکەن، ئەمە 
وایکردوە کە کچه كان چاوەڕێی دەستی باوک یان 
برا بن تا پێویس����تی ڕۆژانەیان ب����ۆ دابین بکەن 
و پارەی����ان بدەنێ، لە ڕوی ئابوورییەوە فش����ارە 
بۆ ب����اوک و ب����راکان، لە ڕووی دەروونییش����ەوە 
فش����ارێکی ناخۆشە بۆ کچ کە ھەندێکجار ھەست 
دەک����ەن ب����اوک و براکانیان خێری����ان پێدەکەن، 
ئەمە وایکردوە بەش����ێک لە کچان ھاوس����ەرگیری 
پێشوەختە بەھەموو خراپیەکانییەوە بەباشتربزانن 
لەو بارودۆخەی تێیدا دەژین لە ژێردەستی باوک 

و برادا .
٣-جێبەجێنەکردنی یاسا وەک خۆی ھۆکارە بۆ 

زیادبونی ھاوسەرگیری پێشوەختە : 
ھەرچەندە کاری یاسا دابینکردنی ئەرک و مافی 
ھاواڵتیانە و س����ەپاندنی سزایە بەسەر سەرپێچی 
کاراندا، بەاڵم چاوپۆشی کردن لە جێبەجێکردنی 
س����زاکاندا ھەیە، جیا لەوە تاکی کۆمەڵگەی ئێمە 
ھۆش����یاری کەم����ە دەربارەی ئەو یاس����ایانەی لە 
دادگاکان����دا ھەن و کاری����ان پێدەکرێت، ھەربۆیە 
ئەمج����ۆرە ھاوس����ەرگیرییە زۆرکات لە دەرەوەی 

دادگاکان ئەنجام دەدرێت.
 ٤- ترسی کچان لە ھەڵکشانی تەمەنیان و قەیرە 
بونی����ان : ھۆکارە بۆ ئەوەی کچان لە تەمەنێکی 
زۆر کەمدا بیر لە پرۆسەی ھاوسەرگیری بکەنەوە، 
لەبەرئەوەی لە کۆمەڵگەی ئێمەدا زۆربەی پیاوان 
ئ����ارەزوی ئەوە دەکەن کە ھاوس����ەرگیری لەگەڵ 
کچانی کەم تەمەندا بکەن و کەمتر بەالی کچانی 

تەمەن ھەڵکشاودا دەچن .
 ٥- بونی توندوتیژی لەناو خێزان دا : 

ھۆکارە بۆ ئەوەی کچ����ان لە تەمەنێکی کەمدا 
پەن����ا بەرنەبەر ھاوس����ەرگیری بۆئەوەی لەو بارە 
ناخۆشە خێزانی و س����ایکۆلۆژیە ناخۆشە و لەو 

ژینگە پر توندوتیژیە دوور بکەونەوە.
 ٦- کاریگەری ھاورێ و کەسانی دەوروبەر: 

کاتێک ھاورێ و کەسانی دەوروبەر کاریگەریان 
لەس����ەر ژیانی تایبەتی دروستکرد دەبێتە ھۆکار 
بۆ ئەوەی چاو لە ھاورێ بکات، یاخود بە قسەی 
ھاورێ و کەسانی دەوروبەر بکات بیر لە ھەبوونی 
ھاورێی کوڕ یان بیر لە خۆشەویستی بکاتەوە لە 
تەمەنێکی زۆرکەمدا کە دواجار کاریگەری خراپ 
لەس����ەر ژیان دروست دەکات، بۆیە باشترین شت 
ئەوەیە کە ) ھیچ کاتێک ھاورێ کاریگەری نەبێت 

لەسەر ژیانی تایبەتیتان(. 
٧- بەداخەوە ھۆکارێکی دیکەی ھاوسەرگیری 

پێشوەختە ئاینە: 
لە ئاینی ئیسالمدا رێگە دراوە بە ھاوسەرگیری 
پێشوەختە کە ئەمەش والە خێزانەکان و دایکان 
و باوکان دەکات کە نەک رێگر بن لەو پرۆس����ەیە 
بەپیچەوانەوە زۆربەی خێزانەکان ھاوس����ەرگیری 
پێش����وەختە وەک بەجێهێنان����ی ئەرکێکی ئاینی 

تەماشادەکەن .
بەپێی ئامارە س����ەرەتاییەکان بەدیار کەوتوە 
ڕێژەی ئەو کەسانەی کە داوای جیابونەوە ئەکەن 
ل����ە ٪ ٧٠ ئەوانەن کە تەمەنیان ل����ە نێوان )١٥ 
-٢٥( ساڵی دایە، بەمەش بۆمان دەردەکەوێت کە 
ڕێژەی جیابونەوەکان لە تەمەنێکی زۆر کەمدایە.
 ئامانجی گشتی ئێمە لەم بابەتە ئەوەیەکە :
 ١- کەمکردنەوەی ھاوسەرگیری پێشوەختە

 ٢- کۆمەڵگە ھۆشیار بکرێتەوە لە دەرئەنجامە 
خراپەکانی ھاوسەرگیری پێشوەختە

٣- پێویس����تە ئێمە ببینە دەنگی ئەوکەسانەی 
کە بونەتە قوربانی ھاوسەرگیری پێشوەختە . 

٤-ھۆش����یارکردنەوەی دای����کان و ب����اوکان لە 
بەھاوس����ەرگیری  کچەکانیان  ژیان����ی  تێکدان����ی 

پێشوەختە 
لەالیەن  میدی����ا  سۆش����یاڵ  ٥-بەکارھێنانی 

منداڵەکان لەژێ����ر چاودێری دایکان 
و ب����اوکان و الیەن����ی پەیوەندی 

دارگرنگە .
 ٦- جەخت کردنەوە لەسەر 
ئەو یاسایانەی بۆ رێگری لە 
پێشوەختە  ھاوس����ەرگیری 

داندراون .
ئامانج����ی تایبەتی ئێمە 
ئەوەیە ک����ە کچان دەبێت 
تەمەنی یاس����ایی خۆیان 

چێژ  و  بک����ەن  تەواو 
ل����ە ژیانی منداڵی 
ھ����ەرزەکاری  و 
خۆیان ببینن و 
دواتر کە عەقڵ 
و جەس����تە و 
ن  نی����ا و ر ە د
ب����و  کام����ڵ 
ئ����ەوکات بیر 

لە ژیانی خێزانی 
ھاوس����ەرگیری  و 

بکەنەوە.
کارم  داوا  کۆتای����دا  ل����ە 

لەژێ����ر ھی����چ کاریگەریەکدا کچان 
ھاوسەرگیری پێشوەختە نەکەن تا 
ئەوکاتەی خوێندن تەواو دەکەن و 
دەگەن بە داھاتی خۆیان، ھەروەھا 
بیان����وی دانەمەزران����دن و نەبونی 
کار نەکەن����ە ھۆکار، لەبەرئ����ەوەی 
ئەگ����ەر خوێن����دن ت����ەواو بک����ەن 
ئاستی ڕۆش����نبیریان زیاتر دەبێت 
تێکەاڵوی����ان لەگەڵ خەڵکدا زیاتر 
دەبێت، زیاتر چاک و خراپە لێک 
جیا دەکەنەوە، و دەوروبەرباشتر 
دەناس����ن و ئەزمونی زۆر ش����ت 
دەکەن ل����ە ژیاندا، بەمەش کە 
گونجاو  تەمەنێکی  گەش����تنە 
و یاس����ایی باش����تر دەتوانن 
ئ����ەو  بەرپرس����یارێتی 
کە  ئەس����تۆ  بگرنە  ژیانە 
ھاوس����ەرگیری دروستی 

دەکات .

هاوسەرگیری پێشوەختە،هۆکار و لێکەوتەكانی 

 زریان فاتح قەرەداغی

    ئامانجی تایبەتی ئێمە ئەوەیە کە کچان دەبێت 
تەمەنی یاسایی خۆیان تەواو بکەن و چێژ لە ژیانی 
منداڵی و ھەرزەکاری خۆیان ببینن و دواتر کە عەقڵ 
و جەستە و دەرونیان کامڵ بو ئەوکات بیر لە ژیانی 
خێزانی و ھاوسەرگیری بکەنەوە

 چیرۆكی سه ركه وتنی كچێكی دێهاتی 
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له یال به رزنجی

ڕێژنه  حس���ێن قادر به ش���ی زانس���تی كۆمپیوته ری له  زانكۆی 
س���لێمانی ت���ه واو كردوه ، ل���ه  دایكبووی س���اڵی ١٩٩٧ .ھه ر 
وه ك خۆی ده ڵێت بەش���ی زانس���تی کۆمپیوتەرم تەواو کرد و 
دووس���اڵ زیاتر تەنیا بەدوای ئەوەدا دەگەڕام کە چیم دەوێ!! 
لەچیدا باش���م! دەکرێ چی بکەم! ڕۆژانێکی زۆر لەگەڵ خۆمدا 
بەسەربرد، کەس���انێکی کەمم ناسی وەلێ لە ھەمووان کۆمەڵە 
پرس���یارێکم دەکرد و لە ئەزمونیان���ەوە فێردەبوم،کتێبی زۆرم 
خوێندەوە،ھەڵەم زۆر کرد، لەھەموو کارەکانم بەشوێن وەاڵمدا 

دەگەڕام.

 م���ن زوو مان���دوو دەبم ھەندێ���ک کات بەجۆرێک س���ەرم 
لێدەشێوێ بڕواناکەی، بەاڵم وازناھێنم. 

کۆمپیوتەرم وازلێهێنا چونکە چاوەکانمی بەرەوکوێری دەبرد، 
وەلێ دواتر بۆم دەرکەوت کە من ھی ئەو دونیا خەیاڵیە نیم.

ئەوکاتە ئاسودەم کە خاکەنازەکە بەدەستەوە دەگرم و ئاوی 
سەردێراوەکان دەگۆڕم .

یان کۆمەڵە کاغەزێک لەبەردەمم ڕیزدەکەم و دانە دانەی کار 
و ئامانج و چیرۆکەکانمی لەسەر دەنوسم. 

ئەودەمەی شوشەیەکی شەش پاڵوو دێنم و ھەنگوینێکی ساغ 
و بێ غەشی دەکەمە ناو و لۆگۆکەی خۆمی لەسەردەچەسپێنم 

 .
ئەوکاتەی ھێلکەی مریشکەکان الدەبەم، و ئەوکاتەی بەسەر 
ش���ەقامەکاندا ڕادەکەم و س���ێ چوار زەرفی قورس���م پێیە و 
ھەناس���ەم توند دەبێ . ئەودەمەی زانیاری نوێ لەسەر ھەنگ 
و بەرھەم���ە کش���توکاڵیەکان دەخوێنمەوە و دەمم بس���تێک 
دەکرێتەوە بەدیاریەوە. رێژنه  ده ڵێت: ئامانجی من ئه وه یه  كه  
لە ڕێگەی تۆڕەکۆمەاڵیەتیەکانەوە، ژیانی ئاسایی گوندنشینان 

و خۆم وەک کچێکی دێهاتی پیشانی دونیا بدەم.
لەمڕۆدا لەگ���ەڵ چۆڵبوونی گوندەکان وردە وردە که لتور و 
شێوازی ژیانی گوند و تێگەیشتنی خەڵک بۆ گوند و گوندنشینان 
بەرەو کاڵبونەوە دەڕۆشت، کەس���انێکی زۆر نەیاندەزانی کە 
ئێس���تا لە گوندەکانمان ئەو ھەم���وو بەرھەمەمان ھەیە، کچ 
و کوڕانم���ان دەخوێنن و ئەو 
ھەموو زەحمەتیەش دەکێشن. 

کاتێ���ک ل���ە گوندەک���ەی خۆمەوە دەس���تم بە 
دەرکەوتن و دروستکردنی براندێکی کوالێتی 

بەرزک���رد بە ش���ێوازێکی تەندروس���ت و 
پاکێجینی مۆدێرن لەگەڵ ئەوەی کارێکی 
زۆر نوێبوو بەاڵم پێش���وازیەکی باشی 
لێک���را، ئەم���ەش س���ەلمێنەری ئەو 
ڕاستیه یه  کە ھاواڵتیانی کوردستان 
بەرھەمی باشیان دەوێ و گوندەکان 
و کشتوکاڵمان دەکرێ ببوژێنینەوە 
و بیکەین���ە س���ەرچاوەی داھات 
و گەنجەکانم���ان ب���ە گوندەکان 
ئاشنابکەینەوە تا پشتبەخۆیان 

ببەستن.
ت���ۆش بزانە ب���ە چ کارێک 
ئاس���ودەی !!! دڵ���ت پێ���ی 

خۆشە ؟!! 
لەوانەی���ە چەندی���ن جار 
جیاواز  کاری  بک���ەی  ھەڵە 
تاق���ی بکەیەوە و بەش���ێک 
تێ���دا  خۆت���ی  بخوێن���ی 
دێهات  کیژی  نەدۆزی���ەوە، 
كه   دروس���تبوو  ئەوکات���ە 
خه ڵ���ك داوای بەرھەم���ی 
سروش���تی و تەندروستتان 
کرد .کیژی دێهات گەش���ە 
لەبەرئ���ەوەی  دەکات 
بەرھەمە  پشتگیری  خه لك 

خۆماڵیەکان دەکەن.
لەقۆناغێک بکەوی . 

کورت  پش���ویەکی  وەلێ 
بەخۆت بدە و دەستپێبکەوە.

ھیبو کراتز دەڵێت : کەس����ی دانا ئەوەیە کە تەندروس����تی بەگەورەترین 
بەخشیش دەزانێت بۆ مرۆڤ. 

کاتێک ھه ست و خۆشی بوونی ھه بوو ئەوە ئەوکات ئاستی وزەشت 
ب����ەرز دەبێتەوە، لەبەرئەوە پاڵنەرەکان پێویس����تیان بەش����تێکی تر 
ھەیە بۆ ئەوەی دڵنیابیت کە خاوەنی وزەیەکی زۆریت لەم بەشەدا 
مرۆڤەکان دابەش دەکرێن بەس����ەر سێ کۆمەڵە وە ڕێنمایی 

ێ����ن  کر ە ل����ەکام د کەبزان����ن 
جۆری مرۆڤن: 

یەکەم  جۆری 
: ئ����ەو خەڵکانەی کە لەھەموو بوارەکانیاندا س����ەرکەوتوون و بەھەوڵ و 
تێکۆش����ان و زیرەکی����ەوە کارەکانیان دەکەن و بەڕێگایەکی تەندروس����ت 
دەخ����ۆن و دەخۆن����ەوە و دەخ����ەون و وەرزش دەکەن، ب����ەردەوام کاتی 
زیادەی����ان ھەیە بۆ ھەر کارێکی لەناکاو ی����ان ھەر بەرنامەیەک کەبیانەوە 
بیک����ەن لە ژیان ئەم جۆرە مرۆڤانە بەردەوام ھاوس����ەنگی ڕادەگرن لەناو 
ژیانی����ان وە کارێک ناکەن کە ڕێڕەوی ژیانیان بگۆڕێ ئەگەر ھاتوو تۆ لەم 

کۆمەڵە کەسانەی ئەوا بەدڵنیای تۆ خۆشبەختترین مرۆڤی. 
ج����ۆری دووەمیان: ئ����ەو خەڵکانەن کەس����ەرکەوتیان بەس����تراوە بە 
کارەکەیەن، ئەگەر ھاتوو شکس����تێک لەکارەکەیاندا ڕوویدا ئەو ئامانجەی 
کەھەیان����ە بۆ ژیان دوجاری شکس����ت دەبێت، چونکە س����ەرکەوتنیان 
بەس����تراوە بەکارەکەیان ھەتا ئەوکاتە دڵخۆش����ن ک����ە کارەکەیان 
بەش����ێوەیەکی زۆر باش دەچێتە پێش وە ڕەنگە الیەنی مادیشیان 
زۆر باش����بێت ئ����ەوەش ئەوەی ئەوەی لەس����ەر حس����ابی الیەنێکی 
تری ھەندێکجار ئەم کەس����انە لەڕێ����گای دابوونەریت الدەدەن یاخود 

کەمتەرخەمی تێدا دەکەن. 
جۆری س����ێیەم: ئ����ەو ج����ۆرە خەڵکانەن ک����ە لەبازنەیەک����ی بەتاڵدا 
ژیان بەس����ەردەبەن ھەموو کاتەکانیان لەش����تی بێس����ود و بێسەروبەردا 
بەس����ەردەبەن ئەوەندە کاردەکەن لەخواردنێکی سادە و خێرا بەسەری 
دەب����ەن بەب����ێ پالن و کارێ����ک دەڕۆن بەڕێگادا و پش����ێوی و نالەباری 
لەشوێنەگش����تیەکان دروست دەکەن بەردەوام گلەیی لەچارەڕەشی خۆیان 

دەک����ەن ئەوە لەبەرچاوناگرن ک����ە خۆیان ھۆکاری ئەو 
چارە ڕەشیەن کەسیتر نیە.

ئەم س����ێ کۆمەڵە خەڵکە لەھەموو شوێنێکی جیهان 
بوون����ی ھەیە برنادش����ۆ دەڵێت ئەقڵی تەندروس����ت لە 

جەستەی تەندروستدایە.
ھەری����ەک لەئێم����ە دەبێت بزانێت ل����ەکام کۆمەڵەی 
خەڵکداین ھەت����ا بتوانێت بەرنامه و پ����الن و کارەکەی 
بگۆڕێن، چونکە کاری تەندروس����ت پێویستی بە ووزەی 
تەندروستە، ھەروه ھا ووزەی تەندروستیش لەخواردنی 

تەندروستدا بوونی ھه یە.

 چیرۆكی سه ركه وتنی كچێكی دێهاتی 

ئاسوده یی خێزان 
بنیاتنه ری که سایه تیه کی 

سه رکه وتووه

 له تاراوگه وه 

ئاس����وده یی له نێو خێ����زان رۆڵێکی گ����ه وره ی ھه یه 
ب����ۆ گه یاندنی رۆڵه کان ب����ه كه ن����اری ژیانێکی ھێمن 
و س����ه ركه وتوو و دوارۆژێک����ی پرش����نگدار. بناغ����ه ی 
ئاس����ووده یی لێكتێگه یش����تن وگوێبیس����تی یه کت����رو 
رێزوخۆشه ویس����تی له ناو ئه ندامان����ی خێزانه، ئه رکی 
دایك وباوكه به یه کسانی و دادپه روه ری وسه رده میانه  
وگیانێکی لێبوورده ی����ی رۆڵه کانیان په روه رده بکه ن و 
ب����ێ ھیچ جیاوازیه ك له نێوان کچ و کور. ئه م ش����ێوه 
په روه رده ییه ، ئاس����وده ده به خش����ێ به خێزان و، زۆر 
گرنگه یش����ه بۆدروستكردنی كه سایه تیه کی سه رکه وتوو 
چ ک����چ بێت یان ک����ور، به تایبه تی که س����ایه تی مرۆڤ 
له س����اواییه وه دروس����ت ده بێ����ت، بێگوم����ان بوونی 
په یوه ندییه ک����ی ب����اش و توندوتۆڵ وخۆشه ویس����تی 
ل����ه نێ����وان دای����ك و ب����اوك بناغه یه ک����ی گرنگه بۆ 
بنیاتنانی خێزانێکی پرئاس����وده و به خته وه ر، ئه مانه 
به رده وامده رن به خێزان و، ده رئه نجامه که ی ھه س����ت 
و سۆزی منداڵ به رامبه ر ئه ندامانی خێزانی به ھێزترده 
کات. ل����ه کاتی بوونی ھه رکێش����ه یه ك و لێك تێنه گه 
یش����تن له نێو خێزان پێویس����ته ب����ه گفتوگۆ و دوور 
ل����ه ھه ڵچ����وون و تووره بوون کێش����ه کان چاره  بکه ن، 
چونکه ھه رتوندوتیژییه ك ده بێته فشارو سته م به سه ر 
ئه ندامانی خێزان و کێش����ه که گه وره ترو قۆڵتر ده بێت. 
له واڵتانی ئه وروپای رۆژئاوا ئه گه ر خێزانێک نه یتوانی 
به ته نیا کێش����ه ی خۆی و منداڵه کانی له ناو و ده ره وه ی 
خێزان چاره  بکات، رێکخراو و به رێوه به رایه تی تایبه ت 
ھه یه بۆ سه رپه رشتی خێزان )راھێنان و رێنماییکردن 
– ھه ر گه ره کێك تیمی خۆی ھه یه ( ئه مانه له رێگه ی 
پزیش����کی خێزانه وه ی����ان قوتابخان����ه ئاگادارده کرێن 
ب����ۆ ھاوکاریکردنی خێزانه که له ش����ێوه و رێگای به 
خێوکردنی منداڵ وچۆنیه تی ھه ڵس����وکه وتکردنی دایك 
وب����اوک له گه ڵ من����داڵ، و منداڵ����ه کان له گه ڵ دایك و 

باوکیان. 
قوتابخان����ه رۆڵێک����ی گ����ه وره ی ھه یه ل����ه ھه موو 
گفتوگۆکان����ی نێ����وان خێ����زان و رێکخراوه ک����ه وه یان 
به رێوبه رایه تیه ک����ه تا منداڵ له خێزانێكی پرئاس����وده 
په روه رده بکرێت و له دوا رۆژدا ببێته که س����ایه تیکی 
س����ه رکه وتوو، چونکه ئاس����وده یی خێزان بنیاتنه ری 

که سایه تیه کی سه رکه وتووه.

فه زیله شۆرش - ھۆڵەندا

ووزە سوتەمەنی ژیانە 

دیمه ن تاھیر
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 - پس���پۆرانی زانستی پزیش���كی لە بەریتانیا 
دوای ئەوەی لێكۆڵینەوەیان لە سەر ٤٠ ھەزار 
كەس كرد كە توش���ی خەمۆكی ببوون بۆیان 
دەرك���ەوت كە كاركردن بۆ ماوەی ٥٥ كاتژمێر 
لە ھەفتەیەكدا مەترسی تووشبوون بە خەمۆكی 
لە ئافرەتاندا زیاد دەكات، ھەروەھا باس لەوە 
دەكات ك���ە كاركردن لە كۆتای���ی ھەفتە و لە 
كاتی پشوو ئەو رێژەیە لە ئافرەتان و تەنانەت 
لە پیاوانیش���دا بەرز دەكاتەوە، بۆیە پێویستە 
ئەو كەس���انەی كاردەكەن ئەو حاڵەتە لە بەر 

چاو بگرن و لە كاتی پشوودا كار نەكەن. 

- دوا بەدوای بڕی���اری تاڵیبان بۆ بااڵپۆش 
ئەفغانس���تان،  لە  ئافرەتان)برق���ع(  بوون���ی 
و  لێكەوت���ەوە  نێودەوڵە ت���ی  كاردان���ەوەی 
س���كرتێری گش���تی نەتەوە یەكگرت���ووەكان 
"ئانتونیۆ گونتری���س" لە پەیامێكدا لە تویتەر 
رایگەیان���د: من لە بریاری تاڵیبان س���ەبارەت 
بەوەی كە ئافرەتان تەنیا لە كاتی پێویس���تدا 
بێن���ە دەرەوە لە ھەمانكاتدا بە تەواوی خۆیان 
داپۆش���ن)برقع( نیگەرانم، ھەروەھا داوای لە 
تاڵیب���ان كرد پابەندی ئ���ەو بەڵێنانەی خۆی 
بێت كە بە ئافرەتان���ی ئەو واڵتەی داوە و بە 
پێی یاساكانی نێودەوڵە تی و مافی مرۆڤ كار 

بكات.
 

- "ناتالی پیگار" پس���پۆر لە بواری مێژووی 
ئافرەتان لە بواری زانست و پزیشكیدا ھەستی 
بە نیگەرانی كرد بەوەی كە بە پێی پێویس���ت 
لە وانەكانی خوێندن باس لە رۆڵ و كاریگەری 
ئافرەت���ان لە زانس���ت و پزیش���كیدا نەكراوە، 
بەم���ەش وادەردەكەوێت كە رێ���ژەی ئافرەتان 
ل���ەو بوارەدا زۆر كەمە و بە پەنجەی دەس���ت 
دەژمێردرێت، لە كاتێكدا بەم ش���ێوەیە نییە. 
ھەروەھا دەڵێ : " ئێستا ئافرەتانی زۆر ئاست 
بەرز و زیره ك لەو بوارەدا ھەن كە لەكۆمەڵگەدا 
رۆڵیان كەمە و بۆ ئەو مەبەستە خەبات ناكەن، 
لە بەرئەوەی فێر نەك���راون كە ئەگەر رۆڵیان 

بەرچاو نەگیرێت نارەزایی دەرببڕن."

- لە لێكۆڵینەوەیەكدا كە لە بواری بەشداری 
و رێكارە سەرەكییەكانی تواناسازی ئافرەتان 
ئەنجامدراوە، ئاماژە بەوە دەكات، كە ئافرەتان 
وەكو كارەكتەرێكی گرنگ پێویس���تە زۆرترین 
پشكیان ھەبێت لە بەشداریكردنیان لە كاروبارە 
جیاوازەكانی كشتوكاڵ، ئابووری و كۆمەاڵیەتی 
و تەنان���ەت لە رووی ھێزی مرۆییەوە، ئەمەش 
بە ھۆكاری ئەوەی كه بێ  بەش���داری ئافرەت، 
گەیش���تن بە پەرەپێدانی ئاب���ووری واڵت زۆر 
ئەس���تەمە، تواناس���ازی ئافرەت یەكێكە لەو 
بنەم���ا س���ەرەكییانەی ك���ە رۆڵ و كاریگەری 
زۆری ل���ە بەرەوپیش���بردنی واڵت ل���ە رووی 
ئابووی ھەیە،ھەر بۆی���ە گرنگترین كاریش كە 
پێویستە لەو بوارەدا ئەنجام بدرێت، برەودانە 

بە تواناسازی ئافرەتان.

هێلین نامە

نەسرین حەسەن

ھه ژێن لوقمان
س���ەرەتا ب���ا بزانی���ن توندوتیژی چیی���ە، توندوتیژی 
کردارێکی نا مرۆڤانەیە و دەس���تەواژەیەکە زۆر واتا لە 

خۆ دەگرێت. 
توندوتیژی ئازاردانی جەستەیی و دەروونی بەرامبەرە 
ک���ە لە ئەنجامی تەقینەوەی دەروونی تاک ڕوو دەدات، 
ئەمەش ھ���ۆکار گەلێکی ھەیە وەک تۆڵەس���ەندنەوە- 
توڕەی���ی - ھەبوونی گرێی دەروونی و ھاندانی بۆ بوون 
بە کەس���ێکی توندوتیژ جۆرەکان���ی توندوتیژی جۆری 
زۆره  بۆ نموونه  وه ك توندوتیژی جەس���تەیی - توند و 
تیژی دەروونی - توند و تیژی سێکس���ی توند و تیژی 
جەس���تەیی واته  ئازاردانی جەس���تەیی کەسێک جا بە 

ھەر ھۆکارێک بێت .
توندوتیژی دەروونی واته  زۆرکردن لە کەس���ێک بۆ 
ئەوەی کارێک بکات یان مافخواردنی کەس���ی بەرامبەر 
بە ھ���ەر بەھانەیەک کە ئەمەش زیات���ر لە خێزاندا بە 

دی دەکرێت .
توندوتیژی سێکس���ی واتا دەستدرێژی سێکسی بۆ 
سەر کەس���ێک بەبێ ویستی خۆی، کەسێک جا ئەگەر 

خێزانت بێت یاخوود کەسێکی تر .
وەک دەزانین توندوتیژی دژی ئافرەتان دیاردەیەکی 
دی���ارە لە جیهاندا و لە کۆمەڵگ���ه ی ئێمەدا دیاردەکە 
ڕووی ل���ە زیادبوون کردوە، و ھۆکارەکەی دەگەڕێتەوە 

بۆ ماندووبوونی دەروونی تاک، و نا ھۆش���یاری تاک، 
و بە ش���وودانی پێش وەخت و دروس���تبوونی کێش���ە 

خێزانیەکان و زاڵبوونی کلتوری پیاوساالری. 
ئامانج���ی ڕێكخراوە فیمینیس���تەکان چەس���پاندنی 
یەکس���انی جێندەریی���ه  لە کۆمەڵگ���ه دا واته  جیاوازی 
نەکردن لە نێوان ڕەگەزی نێر و مێ، پێش���ێلنەکردنی 
مافی ئافرەتان و نەھێش���تنی کلتوری پیاوس���االری و 
یەکسانی تاک لە کۆمەڵگه دا، پشتگیریکردنی ئافرەتان 
و چارەس���ەرکردنی کێش���ەکانیان لە پێناو بەدیهێنانی 
کۆمەڵگه یەکی سەقامگیر و ھەبوونی خێزانی بەختەوه ر 

بەبێ توندوتیژی و بەبێ لێکترازان .
 لە بواری 

 ڕۆڵی ڕێکخراوەکانی کۆمەڵگه ی مەدەنی لە نه ھێشتنی 
توندوتیژی دژی ئافرەتان چییه ؟ ئەرکە سەرەکیەکانی 
ڕێکخ���راوەکان ئەوەیە، کە زانیاری تەواویان لەس���ەر 
کلتور و ئاین و ب���ارودۆخ و ژیانی ئافرەتان ھەبێت لە 
کۆمەڵگه دا لە نزیکەوە ئاگاداری کێش���ەکانیان بن، وە 
لە کاتی ھەر کێش���ەیەکدا بۆ چارەسەرکردنی کێشەکە 
ھ���ەر ڕێگایەک ھەیە بیگرنە ب���ەر بەبێ درێغیکردن، و 
بەرگری تەواو لەو ئافرەتانە بکەن کە دووچاری کێشە 
بوون یان بەرەو ڕووی ھەڕەشە بونەتەوە، و خێزانەکان 
ھۆش���یار بکەنەوە ک���ە پەروەردەیەکی تەندروس���ت و 

ب���ێ جیاوازی ب���ە منداڵەکانیان ببەخش���ن بۆ ئەوەی 
تاکێک���ی دوور ل���ە توندوتیژی بنێرنە ن���او کۆمەڵگه ، 
دروس���تکردنی خۆشەویستی و ئاش���تەوایی لە نێوان 
خێزانەکان ھاندانیان بۆ دروستكردنی ژیانێکی دوور لە 
کێش���ە و به ردەوامبوون لە پشتگیریکردنی ئافرەتان و 
ھەوڵدان بۆ چارەس���ەرکردنی کێشەکانیان، و بەردەوام 
باڵوکردنەوەی ھۆش���یاری بۆ کۆمەڵگه  بۆ ئەوەی دوور 
بن لە توندوتیژی و چەس���پاندنی یەکس���انی لە نێوان 

تاکەکانی کۆمەڵگە بەبێ جیاوازی ڕەگەز.

ئافرەت����ان دەبێت بە گرینگیەوە س����ەیری کارکردن 
و ئابووری س����ەربەخۆی خۆیان بکەن وەک ھێزێکی 
بەرپەچدانەوەی ھەموو بەربەستەکانی ژیان سەیری 
بک����ەن. پاش ناس����اندنی یەكی ئای����ار وەك ڕۆژی 
كرێكاران لەالیەن كۆنگرێسی ئەمەریكاوە، بیرۆكەكە 
بە واڵتانی تریشیدا باڵو بووەوە و بەو ھۆیەوە ئێستا 
ل����ە زۆربەی ھەرە زۆری واڵتانی جیهان، یەكی ئایار 
پش����ووی فەرمییە و تێیدا خاوەنكاران و دامەزراوە 
فەرمیی����ەكان و حكوومەت و رێكخ����راوە مرۆیی و 
س����ەندیكای كرێكاران، ڕێز لە كرێ����كاران دەگرن و 
خەاڵتیان دەكەن .ل����ەم ڕۆژەدا داواكاری كرێكاران 
چەس����پێنران و كاتەكانی كاركردن ك����ەم كرانەوە 
و لە ڕووی تەندروس����تی و خزمەتگوزارییەكانەوە، 
خاوەنكاران ناچار كران ژینگەیەكی سەالمەتی كار و 

ھاوكاری دۆخی تەندروستی كرێكاران بكەن.

ئافرەتانیش ھاوشانی پیاوان بۆ بوون بە خاوەن 
سەرمایەکی س����ەربەخۆ ھەمیشە لە ھەوڵدان و کار 
کردن و زەحمەتکێش����اندا بوون، بۆ بەدەستهێنانی 
بژێ����وی ژیانی����ان وەک ھ����ەر تاکێک����ی کۆمەڵگه ، 
بێگومان ئافرەتانی کرێکار و خاوەنکار بە تەنها لە 
وواڵتێک یاخود لە شوێنێکی دیاری کراونین،بەڵکو 
لە ھەموو جیهاندا بەشێکی زۆری کرێکاری ئافرەت 
و دەس����تی کاری ئافرەت ھەیە و پێویس����تیان بە 
دەس����تی کاری ئافرەتە بۆ بەرەو پێشبردنی کەرتی 
پیشەس����ازی. ھەروەھا بە بەشێکی جیا نەکراوە لە 
کرێکارانی سەرتاس����ەری ج����یھان دادەنرێن. بەاڵم 
جیاوازی����ەک لە نێوان کرێکاران����ی ئافرەت و پیاودا 
ھەیە ئەویش ئەوەی����ە ئافرەتان ھەم کاری دەرەوە 
ھەم کاری ماڵەوەیان دەکەوێتە ئەس����تۆ،جگە لەوە 
لە ش����وێنی کارکردنیان بە بەراورد بە پیاوان مافی 
ت����ەواوی خۆیان پ����ێ نادرێت ھەندێ����ک جار و لە 
ھەندێک بارودۆخیش����دا دەچەوسێنرێنەوە لە الیەن 
خ����اوەن کارەکانەوە. دەتوانین بڵێن بە ھۆی بوونی 

ڕێژەیەک����ی زۆری ئاف����رەت ل����ە کاردا، دەرگایەکە 
بۆ ئەوەی ئافرەتانیش ھاوش����انی پی����اوان ئابوری 
س����ەربەخۆی خۆی����ان ھەبێت .پش����ت ب����ە خۆیان 
ببەس����تن و لەسەر پێی خۆیان بوەستن لەنێو چوار 

دیوار بێنە دەرەوە.
س����ەربەخۆ  ئاب����ووری  خ����اوەن  ئافرەتان����ی 
ھەمیش����ە توان����ای وەاڵمدان����ەوەی کردەییان ھەیە 
و ھەمووکاتێ����ک بەھێ����ز و کاریگ����ەر دەردەکەون 
بەرامب����ەر ب����ە ش����ەپۆلەکانی ژی����ان بەرامبەر ئەو 
کۆمەڵگای  ھەمەالیەنەی  بەس����ەرداگرتنە  دەس����ت 
پیاوساالری کە بەرامبەر بە ڕەگەزی مێ دەینوێنن، 
ئەو تێڕوانینە چەقبەس����تووەش تێک دەش����کێنێ 
کەئافرەتان تەنیا ئامڕازی جوانکاری و دەزگایەکی 
وەچەخس����تنەوە بن و بۆ ئەوە درووست بووبن کە 

خواستە سێکسیەکانی پیاوان پڕ بکەنەوە.
ئەم بارودۆخە و گەشەسەندنی کۆمەڵگه  وایکرد 
ئافرەتان تێکەڵ بەکایەی ئابووری و سەرمایەداری 

بب����ن، ک����ە ئەمەش بوو ب����ە مەرجێکی س����ەرەکی 
وەاڵمدانەوەی بەربەس����ت و لەمپەڕەکانی کۆمەڵگە 
و کولت����وور و تێڕوانین����ە ئایینی����ەکان. ڕەنگە ئەم 
ھەن����گاوەی ئافرەتان ڕێگەیەک����ی بەھێز و کاریگەر 
بێت ب����ۆ بەره وپێش����چوون و دابینکردنی ژیانێکی 
شکۆدارانە و ھاوسەنگی و ھاوبەشی لەسەر بنەمای 
یەکسانی جێندەری لە کۆمەڵگایەکی دواکەوتوودا.

ئەرکی ھەمووالیەنەکانە کار بکەن بۆ یەکس����انی 
خوازی بۆ بەدیهێنانی ژیانێکی شایستەو ھاوبەش و 
بە بێ جیاوازی تاکایەتی لە نێوان ئافرەت و پیاودا 
لە ئەرک ومافدا دروش����مێکی سەرەکی و بەردەوام 
بێ����ت تا بەتەواوەتی جیاوازی جێندەری نەمێنێت و 
ئافرەتانیش ھاوشێوەی پیاوان ھەمان ئەرک و ماف 

و پلەیان پێبدرێت .

  ڕێکخراوەکانی کۆمەڵگه ی مەدەنی و توندوتیژی 
دژی ئافرەتان 

گرنگی کارکردنی ئافره ت وەک دەستی هێزی كار

ڕێـژین قاسم محمود

     توندوتیژی دەروونی 
واته  زۆرکردن لە کەسێک 
بۆ ئەوەی کارێک بکات یان 
مافخواردنی کەسی بەرامبەر 
بە ھەر بەھانەیەک کە 
ئەمەش زیاتر لە خێزاندا بە 
دی دەکرێت 


