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کاریگەری ڕای گشتی لەسەر توندوتیژی بەرامبەر ئافرەت

فرەژنی بووە بە کلتوورێکی چاولێکەری لەالیەن پیاوانه وه 

د. ڤیان سلێمان

فرەژن���ی ئەو کلتوورەیە کە پی���اوان تەنها لە پێناو 
حەزو ئارەزووی خۆیان چەس���پاندوویانە لە کۆمەڵگه  بە 
بێ بیرکردنەوە لە هەموو ئ���ەو گیروگرفتە خێزانیانەی 
ل���ە ئەنجامی ح���ەزو ئ���ارەزووی پیاو دێت���ە کایەوە. 
فرەژن���ی لە کۆمەڵگه ی کوردیدا ڕۆژ لە دوای ڕۆژ زەقتر 
دەبێت���ەوە بە داخەوە پی���اوان زۆر بە بابەتێکی گرنگی 
ئاخاوتن���ی ڕۆژانەی دەزانن کە باس���ی لێوە بکەن، لە 
هەرێمی کوردستانیش ئەو بابەتە بە زەقی دەبینیرێت و 
دەبیسترێت هەروەها جێبەجێشی دەکەن ئەو پیاوانەی 
کە دانیش���تووی هەرێمی کوردس���تانن هەوڵ دەدەن لە 
دادگاکانی دەرەوەی هەرێمی کوردس���تان هاوسەرگیری 
دووەم و س���ێهەم و چ���وارەم ئەنج���ام ب���دەن، بەبێ 
ڕووخس���ەت وەرگرتن و یاخود وەرگرتنی ڕەزامەندی لە 

هاوسەری یەکەم.
فرەژنی بابەتێکە زۆربەی كات وەک تیرێک بەس���ەر 
دڵی ئافرەتەوەیە و هەڕەش���ەیەكی بەردەوامە بۆ سەر 
ئاس���ودەیی دەروون و ئارام���ی خێزان���ی و کۆمەڵگه  و 
زۆربەی کات کێشەی کۆمەاڵیەتی گەورەی لێکەوتۆتەوە.
بە بڕوای بەش���ێک لە پیاوان هێنانی چەند ژنێك لە 
الیەن پیاوەوە بۆ خزمەتکردنی هاوسەری یەکەمیەتی وای 
دادەنێن کە چاكەیەكە پیاو بەرامبەر بە هاوس���ەرەکەی 

دەیکات، بەاڵم ئ���ەم تێڕوانینە زۆر قێزەونە و بەرامبەر 
بە کۆی گش���تی ئافرەتان فرەژن���ی بێ ڕێزییە بەرامبەر 
بە كەرامەت و هەست شعوری ئافرەتان، چونکە زۆرێک 
لە ئافرەتان دووچاری دڵش���کان و دەروونێکی داڕووخاو 

دەبن .
بەش���ێکی زۆری ئەو پیاوانەی ژیانی هاوس���ەرگیری 
لەگەڵ زیاتر لە ئافرەتێک پێك دەهێنن تەنها دەیانەوێت 
حەز و ئارەزوو غەریزە سێکسیەکانی خۆیان پڕ بکەنەوە 
وە زۆربەی کاتیش ئەو ئافرەتەی کە دەیخوازن لە ڕووی 
جی���اوازی تەمەنەوە زۆر لە پیاوەکە منداڵترە بەداخەوە 
کە ئەمەش بۆ نا هۆشیاری دایک و باوکەکە و هەرەوەها 
ب���ۆ ناهۆش���یاری ئافرەتەک���ەش دەگەڕێتەوە،پی���اوان 
ئافرەت���ان تەنها وەک بووکەڵەیەکی سێکس���ی س���ەیر 
دەکەن و وای دەبینن ئافرەت تەنها بۆ خۆش���بەختی و 
پڕکردنەوەی حەزی پیاوان خوڵقاون، چونکە بەش���ێک 
لە پیاوان ناتوانن س���ۆز و خۆشەویس���تی و میهرەبانی 
پێشکەش بە هاوسەری یەکەمی بکات، باشە ئەی چۆن 
دەتوانن لە هەمان كاتدا سۆز و خۆشەویستیان بۆ ژنی 

دووەم و سێهەم و چوارەم هەبێت؟!
هەروەها هەندێ لە پیاوان زۆر بێباکانە هەوڵ دەدەن 
بۆ خۆش���ی و ح���ەزی خۆیان ژنی دووەم و س���ێهەم و 

چوارەم بهێنن، نموونە هەیە لە ناو کۆمەڵگه دا کە پیاو 
هەبووە لە ماڵ ڕۆیش���تووەتە دەرەوە و نەگەڕاوەتەوە، 
دوای چەند س���اڵێک هەواڵ بە ژنی یەکەمی دەگات کە 
هاوس���ەرگیریەکی تری کردووە بەبێ ئ���ەوەی خێزانی 
یەکەم���ی ئاگاداری ئ���ەوە بێت هەندێک ج���ار خێزانی 
دووەمیشی نازانێت کە ژنێکی تری هەیە هەروەها ژن و 
منداڵەکانی بێ نەفەقە وبێ پارە زۆر بێ بەرپرس���یارانە 
جێهێشتووە، کە چەندین کێش���ەی کۆمەاڵیەتی گەورە 
دروس���ت بووە لەم حاڵەتانەدا. ل���ە هەندێک بارودۆخدا 
بێ  ویژدانانە بەش���ێک لە پیاوان هاوسەرەکەیان تەالق 
دەدەن بۆ ئەوەی دووبارە هاوسەرگیری بکاتەوە،چونکە 
هاوسەری یەکەمی ڕازی نیە ژنی بەسەربێت،پیاوەکەش 
بێگوێدان���ە ماف و بەها ڕەوش���تیەکان ب���ەو پەڕی بێ 
ڕێزی���ەوە لە دادگا پەس���ەندی تەالقەك���ە دەكات .فرە 
ژنی ب���ە هۆكارێكی س���ەرەكی دادەنرێت ب���ۆ زۆربەی 
كێشە كۆمەالیەتیەكان و هەڵوەشاندنەوەی خێزان و لە 
دەس���تدانی منداڵەكان و تێکچوونی شیرازەی خێزانی. 
هەروەها لەڕووی ئابوورییەوە بەشێک لە پیاوان ناتوانن 
بەپێی پێویست ئەو پێداویستیانەی خێزان و هاوسەری 
یەکەم���ی پڕ بکات���ەوە، بەاڵم هەوڵ دەدات هاوس���ەری 
دووەم بهێنێ���ت هەروەه���ا هەرچەندە دۆخ���ی ئابووری 

خەڵک الوازە، بەاڵم هێشتا ڕێژەی فرەژنی لە ئاستێکی 
بەرزدایە، چونکە خەڵ���ک هەبووە کچەکەی بێ مارەیی 

بەشووداوە .
پێویس���تە هەڵمەتێکی گەورەی هۆش���یاری گشتی 
باڵوبکرێتەوە بۆ هۆش���یاركردنەوەی كۆمەڵگه  لە رووی 
یاسایی و ش���ەرعییەوە بۆ ئەوەی چیتر ئافرەتان نەبنە 
قوربانی کلتوورێک کە بۆتە هۆی تێکش���کانی دەروونی 
ئافرەتان و تێکچوونی شیرازەی خێزانی و چیتر خێزان 
نەخرێتە بەردەم مەترسی هەڵوەشاندنەوە، کاریگەرییە 
نەرێنی���ەکان بخرێن���ە ڕوو تەنها ل���ە ڕووی ڕواڵەتەوە 
س���ەیری بابەتەکە نەکرێت هەروەها پێویستە ئافرەتان 
هۆش���یارانە تر بیربکەن���ەوە و خۆیان نەک���ە قوربانی 
کلتورێکی پیاوس���االری بۆ ئەوەی چیتر وەک ئامرازێک 
نەبینرێن و ماف ودەستکەوتەکانی خۆیان بزانن لە ڕووی 
یاس���اییەوە. بە هیوای ئەوەی رۆش���نبیری تاكی كورد 
لە پرس���ەكانی تایبەت بە باری كەسی لەوپەری ئاست 
بەرزیدا بێت ك���ە ژیانی مرۆڤ لە س���ەردەمی ئەمرۆدا 
هیوای بۆ دەخوازێت و بەش���ێوازێکی سەردەمیانە دوور 
لە کلتووری چەق بەس���تووی و دواکەوتووی ژیان بکەن 
دروش���مەکانی )هاوسەنگی و هاوبەش���ی و یەکسانی( 

بکەن بە بنەمای پێکەوە ژیان .

لە هەموو قۆناخێکی مێژوویی و لە هەر کۆمەڵگەیەکدا 
بابەتێک بوونی هەیە ئەویش ڕای گشتی تاکەکانە چونکە 
لە بنەڕەت����دا کۆمەڵگە دامەزراوەیەک����ی کۆمەاڵیەتییە 
لە ئەنجامی تێگەیش����تنی تاکەکان ل����ەوەی کە ناتوانن 
ژیان بە تەنیا ببەنە س����ەر و پێویس����تییەکانیان بەدی 
بهێنن، دروست بووە، کەواتە دەتوانین بڵێین کۆمەڵگە 

پێکەوەژیانی تاکەکانە.
ڕای گشتی کاریگەری لەسەر هەر پرسێکی سیاسی 
و کۆمەاڵیەت����ی و ئاب����ووری هەی����ە و دەتوانێت ڕەوتی 
ڕووداوەکان ئاراس����تە بکات و بەرپەرچ یان پەسەندیان 
ب����کات، ئ����ەوەش بەپێی قەب����ارەی ئەو جەم����اوەرە و 
کەناڵەکانی دروس����تبوون و ئاراستەکردنی و ئەو ڕایە، 
بۆ نموونە لەمڕۆدا تۆڕە کۆمەاڵیەتییەکان ئەو کەناڵەن 
کە ڕای گش����تی لێیانەوە دروس����ت دەبێت و ئاراس����تە 
دەکرێت. بە ش����ێوەیەکی گش����تی ئەوەی ڕای گش����تی 
دروس����ت دەکات جەماوەرە و ئەو ڕایەش بۆ پرسێکی 
سیاسی و کۆمەاڵیەتی و ئیداری یان هەر بوارێکی دیکە 

کە بە الی خەڵکەوە گرنگن دروست دەبێت.
هەر بۆیە وەک چۆن ڕای گش����تی کاریگەری لەسەر 
هەر پرس و بابەتێ����ک هەیە، بە دڵنیاییەوە کاریگەری 
لەسەر پرسی ئافرەت بە گشتی و توندوتیژی بەرامبەر 
ئافرەت ب����ە تایبەتی هەیە، ل����ەو چوارچێوەیەدا ئێمە 
وەک ڕێکخراوەکانی ئافرەتان لە ڕێگەی دروس����تکردنی 
ڕای گشتی یاخود بەدەستهێنانی هاوسۆزی ڕای گشتی 

دەتوانین تا ئەوپەڕی ئەو دیاردەیە ناپەسەند و قێزەون 
پیشان بدەین، بە دڵنیاییەوە ئەوەش کاریگەری تەواوی 

دەبێت لەسەر کەم کردنەوەی ئەو دیاردە ترسناکە.
توندوتیژی بەرامبەر ب����ە ئافرەت کارێکی قێزەون و 
دوور لە بەها مرۆڤایەتییەکانە، کۆمەڵگەی نیودەوڵەتی 
و جیهانی پێش����کەوتوو بە ت����ەواوی دژ بەم دیاردەیەن 
و وەک ڕەفتارێکی����ی ترس����ناک و مایەی هەڕەش����ە بۆ 
مرۆڤایەتی و شارس����تانیەت و ئاشتی کۆمەاڵیەتی لێی 
دەڕوان����ن. ه����اوکات خەباتێکی مەدەنی سەرتاس����ەری 
دامەزراوەیی و ڕێکخراوەیی بۆ نەهێشتن و بنەبڕکردنی 
دیاردەیەک����ی  ئاف����رەت  دژی  توندوتی����ژی  هەی����ە، 
سەرتاس����ەرییە، ئافرەت لە هەم����ان کاتدا لە کۆمەڵگە 
نەریتی����ی و پێش����کەوتووەکانیش توندوتیژی بەرامبەر 
دەکرێت، بەاڵم هۆکار هەروەها ڕەفتار و مامەڵە لەگەڵ 
ئەم دیاردەی����ە لە کولتوورێ����ک و کولتوورێکی دیکەدا 
جیاوازە، ئەوەی مەبەستمە لێرەدا تیشکی بخەمە سەر 
ڕۆڵی ڕای گشتی کۆمەڵگەیە لەسەر ئەم دیاردەیە، ئێمە 
با بگەڕێینەوە بۆ سەرچاوەی یاخود هۆکاری سەرەکی 
ئەو توندوتیژیی����ەی پیاو بەرامبەر ئاف����رەت ئەنجامی 
دەدات، کە س����ەرچاوەکەی هزری پیاوساالریی و هزری 
خاوەن����داری پیاوە ب����ۆ ئافرەت لەو چوارچێوەیەش����دا 
تێگەیش����تن بۆ چەمکی پیاوەتی و ئەو ڕۆڵ و ئەرکەی 

دەدرێتە پاڵ هەر یەکە لە ئافرەت و پیاو.
خۆش����بەختانە ل����ە کۆمەڵگ����ەی کوردستانیش����دا 

ئەگەر بەراوردێک بکەین لە نێوان ڕای گش����تی لەسەر 
توندوتیژی بەرامبەر ئافرەت لە، لە ئێس����تادا دەبینین 
توندوتی����ژی پیاو بەرامبەر ئافرەت لە پێش����وودا وەک 
هێمایەک ب����ۆ ئازایەتی و پیاوەتی ل����ە قەڵەم دراوە و 
ئ����ەوەش دەتوانم بڵێ����م ڕای گش����تی کۆمەڵگە بووە، 
بەاڵم ئێس����تا ئەو تێڕوانینە گۆڕانی بەس����ەردا هاتووە 
و توێژێک����ی زۆر لە کۆمەڵگە بە ت����ەواوی لە دژی ئەو 
ڕەفتارەن، بەشێکی دیکەش بە شانازییەوە لێی نادوێن، 
دەش����توانم بڵێم بەشێکی دیکە یان ڕەوتێک لەسەر ئەو 
تێگەیشتنە نامرۆڤانە بەردەوامن و پشتگیر و هاندەری 
ئ����ەو ڕەفتارەن، بە دڵنیاییەوە ئەم ئاراس����تەیە ڕەوتی 
زۆرینەی کۆمەڵگە پێک ناهێنن و بەرەو کەمینە دەڕۆن، 
ئەمەش گۆڕانێکی دڵخۆشکەرە و هەوڵێکی هەمەالیەنی 
زۆری ب����ۆ دراوە، بێگومان پێویس����تی بە کار لەس����ەر 
کردنی زیات����ر هەیە و دەبێت وێنایەکی س����ەردەمیانە 
لەس����ەر توندوتیژی لە ناخی تاکەکاندا بچەس����پێنرێت 
و ڕای گش����تی بۆ نەفرەتکردن����ی توندوتیژی بەرامبەر 

ئافرەت ساز بدرێت.
ئەوەش لە ڕێگ����ەی باڵوکردنەوەی هەڵمەتی فراوانی 
هۆشیاری یاسایی و کۆمەاڵیەتی و دەروونی و ئابووری 
دەرب����ارەی کاریگەریی����ە نەرێنییەکان����ی توندوتی����ژی 
بەرامبەر ئافرەت، گۆڕانکاری لە تێگەیش����تن بۆ چەمکە 
کۆمەاڵیەتییەکان����ی پیاوەتی و ژنێتی و هاوس����ەرگیری 
و خێ����زان، ل����ە یەکگرتوویی خەباتی یەکس����انیخوازی 

ئافرەتان ووتارێکی میانڕەو و دوورکەوتنەوە لە هەموو 
دژایەتییەکی پیاو بەڵکوو بەرەنگاری هزری پیاوساالری 
نەک خودی پیاو، بەوەش دەتوانین زۆرترین هاوسۆزی 
و پش����تیوانی پیاوانی یەکسانیخوازیش بەدەست بێنین 
و ڕای گش����تی بۆ پش����تیوانی لە پرسەکەمان درووست 

بکەین.

توندوتیژی بەرامبەر 
بە ئافرەت کارێکی 
قێزەون و دوور لە بەها 
مرۆڤایەتییەکانە، کۆمەڵگەی 
نیودەوڵەتی و جیهانی 
پێشکەوتوو بە تەواوی 
دژ بەم دیاردەیەن و وەک 
ڕەفتارێکیی ترسناک و 
مایەی هەڕەشە بۆ مرۆڤایەتی 
و شارستانیەت و ئاشتی 
کۆمەاڵیەتی لێی دەڕوانن
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ئاره زوومه ندانه یه   گرێبه س���تێكی  هاوس���ه رگیری 
له نێوان كوڕو كچ دا به هۆیه وه  هه ریه كێك له وان بۆ 
ئه وه ی تر حه اڵڵ ده بێت به پێی ش���ه رع، مه به ست 
لێی پێكهێنانی خێزانه  له سه ر بنه مای خۆشه ویستی 
هاوس���ه رگیری  وبه رپرس���یاره تی  به زه ی���ی  و 
به پیرۆزترین شت داده نرێت هاوسه رگیری له نێوان 
دوو ك���ه س رووده دات به مه به س���تی پێكهێنان���ی 
ژیانێك���ی به خته وه ر و هاوكاریكردنی یه كتر وه چه 
 دروس���تكردن .گومانی تێدانیه  هه ر ئافره تێك كه  
پرۆس���ه ی هاوس���ه رگیری پێك ده هێنێت ئامانج 
ل���ێ دروس���تكردنی ژیانێكی به خت���ه وه ره ، به اڵم 
له كۆمه لگه ی كوردی ش���تێك ب���اوه  به ناوی فره  
ژنی كه پیاوان دوای هاوس���ه رگیری یه كه م په نا بۆ 
هاوس���ه رگیری دووه م و سێیه م و چواره م ده به ن. 
پیاو هه ركاتێك ئاره زووی هه بێت هاوس���ه رگیری 
دووه م و س���ێیه م ئه نجام���ده دات كه بێگوم���ان، 
ئه مه ش ده بێته  هۆی تێكچوونی شیرازه ی خێزان 
و لێكترازانی خێزان و دروستبوونی كێشه  له ڕووی 
كۆمه الیه ت���ی و ئاب���ووری و ده روون���ی فره  ژنی 

كه شتێكی باوه  له نێو كۆمه لگه ی ئێمه دا. 

 سه باره ت به وه ی كه  فره ژنی زۆر الیه نی نه رێنی 
دروس���ت ده كات له سه ر تاك د. شڤان ئیسماعیل 
حه مه د پرۆفیسۆری كۆمه ڵناس ده ڵێت: فره  ژنی 
دوو ره هه ندی هه یه  ره هه ندێ���ك وه  كوو نه ریتێك 
س���ه یر ده كرێت كه  له ب���اوك و باپیران ماوه ته وه  
زۆرج���ار ن���ه وه كان الس���ای ئه وتوخمه الس���اریه  
ده كه ن���ه وه  له ناو كۆمه ڵگ���ه ، هه روه ها ره هه ندی 
دووه م ئه و حه زو و ئاره زوانه یه  كه  تاك ئه وبۆشاییه  
وه كو  له ناوكۆمه ڵگه   هه یه ت���ی   كۆمه الیه تیان���ه ی 
پێداویسته یك مامه ڵه ی له گه ڵ ده كات به  جۆرێكی 
رێكخ���راو ئام���اده  س���ازی ب���ۆده كات. زۆرجار 
ئ���ه م مامه ڵه كردنه  وا له ت���اك ده كات ئه و حه زو 
ئاره زوان���ه ی هه یه ت���ی له رێ���گای فره ژنی حه زوو 
ئاره زوه كان���ی تێربكات، هه ڵبه ت ئه م پرۆس���ه یه  
له ئێستادا پرۆسه یه كی كۆمه اڵیه تی ئالۆزه  زۆرجار 
وه ك���وو كلتورو نه ریت س���ه یرده كرێت زۆرجاریش 
وه  كو توخمێكی الس���اری سه یر ده كرێت زۆر جار 
ت���اك كه ده یه وێت ح���ه زوو ئاره زوه كانی خۆی پڕ 
بكاته وه  زۆرجار مماره س���ه ی ئ���ه م دیارده ی فره  
ژنی ده كات. كه بێگومان ئه مه ش زیانی بۆ خودی 

خ���ۆی و خێزانه كه ی دروس���ت ده كات . هه لبه ت 
فره ژنی له رووی ده روونی كاریگه ری خراپی هه یه  
له س���ه ر ده روونی تاك زه ختی ده روونی دروس���ت 
ده بێت له س���ه ر ئه و تاكه  پرۆس���ه ی فره ژنی نه ك 
كاریگ���ه ری خراپ ل���ه رووی ده روونی كۆمه اڵیه تی 
دروس���ت ده كات، به ڵكو زۆرجار تاكه  كه س���ه كه  
توشی به رێ الدانی ره فتار ده بێت گوشاری له سه ر 
دروس���ت ده بێت . زور جار ئه و كه سانه ی كه په نا 
بۆفره ژنی ده به ن له رووی ده رونی توش���ی جۆرێك 

له فشارو پاڵه په ستۆ ناره حه تی ده بن.
 مامۆستا س���ه عد به رزنجی، مامۆستای زانكۆ 
ده ڵێت ئه و كه س���انه ی كه هاوس���ه رگیری دووه م 
دووه م  له هاوس���ه ری  پی���اوان  ده ده ن  ئه نج���ام 
ئافره تێ���ك ده كات���ه  خێزانی خۆی ك���ه  له رروی 
ته مه نه وه  جیاوازیه كی زۆری���ان هه یه  كه بێگومان 
ئه م���ه ش لێكه وته ی زۆر خراپ���ی هه یه  جیاوازی 
ته مه ن له نێوان دوو هاوسه ر كێشه ی زۆر دروست 
ده كات، به تایب���ه ت كێش���ه ی خێزانی كێش���ه ی 
لێك تێنه گه یش���تن كێشه ی س���ه رجێ و كێشه ی 
حه زوو ئاره زوه كانی هه ریه كه ی���ان و بیروباوه ڕی 
هه ردوكیان جیاوازه،  چونك���ه  ته مه ن ڕه گه زێكی 
گرنگ���ه  له پرۆس���ه ی هاوس���ه رگیری زۆر گرنگه  
دووهاوسه ر له ڕووی ته مه نه وه  جیاوازیه كی زۆریان 
نه بێت چونكه  یه كێكه  له هۆكاره  س���ه ره كیه كانی 
دروس���تبوونی كێشه  له نێوان دوو هاوسه ر ته مه نه  
زۆر جار ئه و كه س���انه ی كه  هاوسه رگیری دووه م 
و س���ێیه م پێكده هێن���ن ل���ه رووی ته مه نه وه  زۆر 
جیاوازی���ان هه یه  به راده یه ك كه  زۆر جار ده بینین 
كاتێك كه پیاوێك پرۆس���ه ی دووه م پێك ده هێنت 

ئ���ه و ئافره ت���ه  ل���ه رروی ته مه ن���ه وه  زۆر له  ئه و 
بچوكتره  . به ت���ه واوی كامل نه ب���وه  كه بێگومان 
ئه م���ه ش كێش���ه ی زۆر دروس���ت ده كات . بۆیه  
ده بێ���ت ئێمه  له وه  تێبگه ین ك���ه  بۆ پركردنه وه ی 
حه زوو ئاره زوه كان���ی ناكرێت په نا بۆ ژنی دووه م 
ببه ن هه ر چه نده  له رووی شه رعه وه  رێگه  پێدراوه،  
به اڵم له رووی ش���ه رعه وه  هاوس���ه رگیری دووه م و 
سێیه م كۆمه لێك بنه ماو پره نسیپی هه یه  كه تاكوو 
ئس���تاش ئێمه  له و بنه ما یاسایه  تێناگه ین به لكوو 
له كۆمه لگای ئێمه  پیاو س���االری باوه  كاتێك پیاو 
په نا بۆ هاوس���ه رگیری دووم ده ب���ات كه خێزانی 
یه كه می بێ كێش���ه و كه م���وو كوڕیه  ئه وه ی هه یه  
ته نیا پڕكردنه وه ی حه زوو ئاره زووه كانی خۆیه تی 
. هه ره وه ها مامۆس���تا )سه عد به رزنجی( ده ڵێت 
به نمونه  حاله ت هه ب���وه  هاتۆته  الی ئێمه  وه كوو 
توێ���ژه ری كۆمه الیه تی پیاوه ك���ه  ته مه نی )٤٠( 
س���ال بووه  كچه كه ش ته مه نی )١٨( س���ال بوه 
كه جیاوازیه ك���ی زۆر هه ب���وه  له نێوانیان له رووی 
ته مه ن���ه وه  كه بێگومان ئه مه ش زۆر جاركێش���ه ی 
گه وره  دروست ده كات چونكه  پیاوه كه  له ته مه نێك 
دایه  ت���ه واو كامڵ ب���ووه  ل���ه رووی بیركردنه وه و 
هه ڵس���ووكه وت زۆر جیاوازی هه یه  له گه ل كچه كه  
زۆر ئه م جیاوازیه  ل���ه رووی ته مه نه وه  توندوتیژی 

لێده كه وێته وه  به هۆی لێك تێنه گه یشتن .
 زۆرجاریش كه  پیاو زۆر گه وره تربێت له كچه كه  
كاتێ���ك ده گات���ه  ته مه نی پیری توان���ای ته واوی 
نامێن���ی له رووی س���ۆز. عه تف سێكس���ی كه له م 
حاڵه تانه ش���دا زۆر ج���ار ژن هه ب���ووه  په نای بۆ 
په یوه ندی ناشه رعی سێكسی ناشه رعی بردوه  .كه  

لێره دا ئه مه ش خۆی له خۆیدا كاره س���اتێكی تری 
فره ژن���ی و جیاوازی ته مه ن���ه  له نێوان ژن و پیاو 

له كۆمه ڵگه ی كوردی فره  ژنی باو بوه .
د. نادی���ە ته ڵع���ه ت س���ه عید ده ڵێ���ت: خاڵە 
نەرێنییەکان���ی فرەژنی ئەوەی���ە پەیوندی نێوان 
ژن و مێرد ل���ە خۆشەویس���تییەوە دەگۆڕێت بۆ 
دوژمنداری و کێش���ە و ئیرەیی ب���ە یەکتربردن، 
ک���ە ئەم���ەش وادەکات ژیان���ی ژن و مێردایەتی 
لێڵ و ئ���اواز بکات، ئەمەش وادەکات پیاو یاخود 
مێردەکە هەمیشە سەرقاڵ بێت بەچارەسەرکردنی 
کێش���ەی نێوان ژنەکانی و ژیانی ببێتە دۆزەخ و 
کێشە و دووبەرەکی. هەروەها یەکێکی تر لەخاڵە 
نەرێنییەکانی فرەژنی گواستنەوەی کێشەکانە لە 
نێ���وان ژنەکان یاخود دایکەکان بۆ منداڵەکانیان، 
ئەمەش وادەکات خوشک و براکان ڕقیان لەیەکتر 
بێتەوە و دژایەت���ی یەکتر بکەن، ئەمەش دەبێتە 
هۆی ئەوەی ئەو خێزانە دوچاری ناخۆش���ییەکی 
ب���ێ کۆتا ببێتەوە و هێمنی و س���ەقامگیری تێدا 
نەمێن���ێ. خاڵێکی تریش ئەوەیە پیاوەکە ناتوانێ 
دادگ���ەر بێت لەخۆشەویس���تی نێ���وان ژنەکانی 
هەروەها لە خەرج���ی و بەڕێوەبردنیان، لەوانەیە 
مەیل���ی بەالی ژن���ە نوێکەدا بێ���ت، ئەمەش ژنە 
کۆنەکە ئازار دەدات و واهەس���ت دەکات کە ئەو 
ژنە نوێیە هاتووە بۆ دابەش کردنی خۆشەویستی 
مێردەکەی لەگەڵیدا کەپێشتر تەنها بۆ ئەو بووە، 

دوای ئەمەش دڵ ئارام نابێت.
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د. نادیە ته ڵعه ت سه عید د. شڤان ئیسماعیل حه مه د  مامۆستا سه عد به رزنجی
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سایه  هیوا 

دادپه روه ی له نێو 
خێزان و فره ژنی 

یه کترناگرن

 له تاراوگه وه 

 بناغه وهه وێنی هاوسه رگیری وخێزانێکی ته ندروست 
خۆشه ویس���تی ودادپه روه رییه، پیاو ل���ه بیرۆکه ی 
ژنهێنان به س���ه ر ژنی دوورده کا، ب���ه اڵم به داخه وه 
هه ندێك پیاو کێش���ه ی بیرۆکه ی ژنهێنان به س���ه ر 
ژن���ی زاڵ���ه  به س���ه ری. بێگومان س���نووردارکردنی 
هێنانی له یه ک ژن زیاترله رێگای یاس���اوه بریارێکی 
س���ه رده میانه یه، پارێ���زگاری له ماف���ی ئافره ت و 
من���داڵ وخێ���زان ده کات، چونک���ه هه رکاتێ���ك که 
پیاو بووه خ���اوه ن دوو ژن ی���ان زیاتردادپه روه ری 
له په یوه ن���دی هاوس���ه رگیری و خێزانیدا نامێنێت، 
ئه وانه ی ده ڵێن که دادپه روه ری ره چاو ده که ن ئه مه 
ریکالمێکی بێس���ووده، چونکه ته نیا ئه و ئافره ته ی 
که ژنی به س���ه رهاتووه و منداڵه کانی هه س���ت به م 

نادادپه روه رییه که ده که ن.
 له کوردستان یاسای باری که سێتی تا راده یه کی 
باش له به رژه وه ندی ئافره ت هه موارکراوه، به یاس���ا 
ژن هێن���ان به س���ه ر ژن س���نووردارکراوه، به اڵم به 
داخه وه که لێنێکی یاس���ایی هه یه ، هه ندێک پیاو ئه م 
که لێنه یاساییه بۆهێنانی ژنی دووه م به کارده هێنن، 
پێویس���ته ئه و که لێنه یاس���اییه دابخرێ، بۆ نموونه 
: )له ب���ه ردادگا ره زامه ن���دی هاوس���ه ری یه که م���ی 
له سه رژنهێانی دووه می مێرده که ی وه ربگیرێ ( لێره 
له زۆرحاڵه ت پیاو به لێدان و نان برین و مه سرووف 
نه ک���ردن هاوس���ه ری یه که م���ی ناچ���ارده کات بۆ 
رازیبوون، یان ) تووشبوونی ژنه که به نه خۆشیه کی 
درێژخایه نی سه لمێنراو که رێگه له کاری سه رجێێ 
ژن ومێردایه ت���ی بگرێ( باش���ه ئه ی کاتێک که پیاو 
نه خۆش���ی درێژخایه نی هه بێت و کاری سه رجێی ژن 
ومێردایه ت���ی پێنه کرێ؟ لێره کوا مافی ئافره ت ؟ یا 
)ئه و پیاوه ی توانای دارایی وای هه بێ که به ش���ی 
به رێوه بردنی پترله ژنێك بکات( ئه ی ئه وانه ی توانای 
مادییان که مه؟ لێره مه به س���تم نیه که پیاوی که م 
ده رامه تی���ش ژنی دووه م بهێنی، به اڵم هه ندێك پیاو 
که توانای مادی باش بوو ئه م خاڵه زۆر به ئاسانی 
بۆهێنانی ژن���ی دووه م به کارده هێن���ن. له  واڵتانی 
ئه وروپ���ا تا دادپ���ه روه ری له خێ���زان بێته کایه وه، 
هێنانی ژنی دووه م به یاسا قه ده غه کراوه، له کاتی 
ماره برینیش ده بێت ژن وپیاو له پێش ئه وکه س���ه ی 
ک���ه ماره یان ده بڕی ب���ه ده نگێگی باش بڵێن و به 
ئیمزای هه ردووکیان که په یم���ان ده ده نه یه کتر که 
هاوس���ه رگیری یه کتر قبوڵ ده ك���ه ن له کاته خۆش 
و ناخۆش���یه کانی ژیانیان و له باشی و خراپی باری 
ئابوریان و له نه خۆش���ی و س���اخی هه ریه که یان. 
تا ئیمه ش له کوردس���تان دادپه روه ری له خێزان و 
دروس���تکردنی خێزانێکی ته ندروست باشتر بکه ین، 
به یاسا ژن به س���ه ر ژنهێنان زۆر زه حمه تر بکه ین، 
چونک���ه دادپه روه ری له نێوخێزان و فره ژنی یه کتر 

ناگرن.

فه زیله شۆرش - هۆڵەندا

هاوسەرگیری بریتیە لە گرێبەستی ڕەزامەندی لە نێوان 
ئەو کچ و کوڕانەدا كە گەیشتونەتە تەمەنی یاسایی و 
بەهۆیەوە بەپێی شەرع و یاسا بۆیەکتری حەاڵڵ دەبن، 
مەبەست لە هاوسەرگیریش پێکەوە ژیان و پێكهێنانی 
خێزانە لەس���ەر بنچینەی )خۆشەویس���تی )المودە( 
و ڕێز ( وەک ئاین باس���ی دەکات و بەرپرس���یارەتی 
هاوبەش . ئەو هۆكارانەی وا دەكەن كچان و كوڕان لە 
كاتی یاسایی و گونجاو زوتر هاوسەرگیری بكەن زۆرن 

بەاڵم هەندێك لەو هۆكارانە دەخەینە ڕوو:
 -نەبوون���ی هۆش���یاری الی تاك و ناهۆش���یاری 
كۆمەاڵیەت���ی ل���ە كۆمەڵگ���ەدا لەس���ەر پرۆس���ەی 

هاوسەرگیری و دەرەنجامەكانی دوای ئەم پرۆسەیە.
 -كاریگ���ەری دابونەریتە كۆمەاڵیەتیەكان لەس���ەر 
بەش���ێکی زۆری هاواڵتیان بەتایب���ەت لە ڕابردودا كە 
كچ���ان و كوڕان لە تەمەنێكی كەمدا هاوس���ەرگیریان 

ئەنجام داوە.
- هەژاری و س���ەختی بارودۆخ���ی ژیان وگوزەرانی 
خێزان���ەكان، کەناتوان���ن مناڵەكانی���ان بەخێوبكەن، 

بەتایبەت لەنیوان خێزانە قەرەباڵغەكاندا.
 - نزمی ئاستی هۆشیاری دایك وباوك)خێزان( كە 
ئاس���تی بیركردنەوەیان لەسەر پرۆسەكە بەشێوەیەك 

نزمە تەنیا مەبەستیان ئەوەیە منداڵەكانیان زوو بچنە 
ناو ئەو پرۆس���ەیە و لە کۆڵی���ان ببنەوە، ئیتر بیر لە 
داهات���و و دەرئەنجامەكانی ئەو جۆرە هاوس���ەرگیریە 

ناكەنەوە.
 - پێش���ێلكردنی یاس���ا هۆكارە بۆ زیادبوونی ئەو 
پرۆس���ەیە، هەرچەن���دە ئامانجی یاس���ا دیاریكردنی 
ئەرك و مافی هاواڵتیانە و س���ەپاندنی سزایە بەسەر 
كەسی سەرپێچیكاردا، بەاڵم چاوپۆشیکردن و الوازی 
لە جێبەجێ كردنی یاس���ا و سەپاندنی سزاكاندا وای 
کردوە ئەم جۆرە هاوس���ەرگیریە تائێستاش بەردەوام 
بێ���ت، هەروەه���ا تاكەكانی كۆمەڵگەش هۆش���یاری 
یاس���اییان كەمە بێ ئاگان لە و یاسایانەی تایبەتە بە 
هاوس���ەرگیری و مەرجەکانی، ئەوانەشی کە بەیاگان 
لەم بابەتە دەچن لەدەرەوەی دادگاكان یاخود ناوچە 
جێناكۆكەكان ئەم جۆرە لە پرۆس���ەی هاوسەرگیری 

ئەنجام دەدەن.
- ب���ە چاولێكەری و ویس���تێكی كاتی 

ب���ە كاریگ���ەری تۆڕەكۆمەاڵیەتیەكان 
و درام���ا بیانی���ەكان بەب���ێ ئەوەی 
بەرپرس���یاریەتەكانی  ئ���اگاداری 

ژیان���ی هاوس���ەرگیری ب���ن ئەو 
پرۆس���ەیە بە ئەنجام دەگەیەنن 
و لە دواتردا پەشیمانی تەواوی 

ژیانیان داگیردەكات.
- بەداخەوە ه���ۆکاری ئاینیش 

یەکێکە لە گرنگتریین هۆکارەکان ئەویش بریتیە لەوەی 
کە دەقە ئاینیەکان و شەریعەتی ئیسالمی رێگە دەدات 

کچان و کوڕان لە خوار تەمەنی هەژدە ساڵیەوە 
هاوس���ەرگیری بک���ەن بۆ چارەس���ەركردن و 
ڕێگریكردن لە هاوس���ەرگیری پێش���وەختە 
پێویستە هەندێک ڕێگە چارە بگیرێتە بەر: 
بەرنام���ەی  پێشكەش���كردنی   -
چڕوپڕی هۆشیاری لەالیەن یاساناسان و 
کۆمەڵناس���ان و دەرونناسان و تەنانەت 
پزیش���کانی پسپۆریش���ەوە ل���ە ڕێگەی 
بە مەبەس���تی  ڕاگەیاندن  دەزگاكان���ی 
ڕاس���تكردنەوەی  و  هۆش���یاركردنەوە 
سەرجەم ئەو بیركردنەوە هەاڵنەی ئەو 

پرۆسەیە زووتر دەهێنێتە ئاراوە.
گونجاو  ژینگەیەكی  دروستكردنی   -
و ئ���ارام ودوور لە ترس وتوندوتیژی بۆ 

كچانمان و گەشەپێدانی ئاستی خوێندن و 
ڕۆشنبیریان.

- ڕەتكردنەوەی بیرۆكەی هاوسەرگیری بەر لە 
كاتی گونجاوی خ���ۆی و بەرچاو روونکردنەوەیان 
لە نادروستی و نا یاسایی و ناشارستانیەتی ئەو 

پرۆسەیه .
و  هۆش���یاری  ئاس���تی  بەرزكردن���ەوەی   -
ڕۆش���نبیری تاك و خێزانەکان ب���ەوەی كە ئەم 
جۆرە هاوسەرگیرییە كێشە وگرفت و جیابوونەوە 

بە دوای خۆیدا دەهێنێت.
- زیادكردنی س���ەنتەرەكان بۆ چارەسەركردنی 
كێشە خێزانییەكان و دانانی كەسی پسپۆڕ و شارەزا 
و توێژەری لێهاتوو، هەروەها پس���پۆڕی دەروونناس 
چونکە ئەوانە ڕۆڵی بەرچاو دەگێڕن لە كەمكردنەوەی 

ڕێژەی ئەم جۆرە لە هاوسەرگیری.
وهەمواركردن���ەوەی  یاس���ا  جێبەجێكردن���ی   -
س���ەرجەم ئەو بڕگانەی پەیوەندی بەم پرۆسەیەوە 
هەیە و سزادانی ئەو کەسانەشی لەدەرەوەی یاسا 
یان ل���ەدەرەوەی هەرێم بە دزی���ەوە ئەم جۆرە 

هاوسەرگیرییە پێشوەختەیە ئەنجام دەدەن.
تەندروس���ت  کۆتاییدا،هاوس���ەرگیری  لە   
خێزان���ی تەندروس���ت بەره���ەم دەهێنێت، 
تەندروست  منداڵی  تەندروستیش  خێزانی 
بەره���ەم دەهێنێت و خێ���زان و منداڵی 

تەندروست  کۆمەڵگه ی  تەندروستیش 
بەره���ەم دەهێنێت، بۆی���ە ئەرکی 

هەمووان���ە ڕێگ���ری بکەی���ن لە 
ناتەندروس���ت  هاوس���ەرگیری 

خێزان���ی  پێکهێنان���ی  و 
ناتەندروست.

بۆچی هەندێک هاوسەرگیری لە كاتی 
گونجاوی خۆیدا ئەنجام نادرێت؟

 نزمی ئاستی هۆشیاری 
دایك وباوك)خێزان( كە ئاستی 
بیركردنەوەیان لەسەر پرۆسەكە 
بەشێوەیەك نزمە تەنیا مەبەستیان 
ئەوەیە منداڵەكانیان زوو بچنە ناو ئەو 
پرۆسەیە و لە کۆڵیان ببنەوە، ئیتر 
بیر لە داهاتو و دەرئەنجامەكانی ئەو 
جۆرە هاوسەرگیریە ناكەنەوە
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 - بە پێێ  راپۆرتی تازە نیوز، كۆنگرەی ئیسپانیا 
وەكو بەش���ێك لە گۆرانكاری لە یاسای ئەو واڵتە 
و بە تەركیز كردن لە س���ەر باشتركردنی رەوشی 
ئافرەتان���ی ئەو واڵت���ە، تانەلێدان و س���وكایەتی 
پێكردن بە ئافرەتانی لە شەقامەكان قەدەغە كرد 
و سەرپێچیكەران س���زای یاسایی وەردەگرن، ئەو 
گۆڕانكارییە یاس���اییە كە لە ئیس���پانیا جێبەجێ 
دەكرێ���ت ل���ە دوای هەوڵە كانی هاوش���ێوەی ئەو 
یاس���ایەی ك���ە لەواڵتان���ی بەلجیكی���ا، كەنەدا، 
فەرەنس���ادا هەیە پەیرەو ك���راوە، هەر لەو بارەوە 
"ایرنە مونترو" وەزیری یەكسانی لە واڵتی ئیسپانیا 
پێشوازی لەو هەنگاوە چاكسازییەی واڵتەكەی كرد 
و وتی: ئەمڕۆ لە ئیس���پانیا بە گشتی بۆ ئافرەتان 

واڵتێكی ئازادتر و ئارامتره.

- واڵت���ی ئۆس���ترالیا ریكۆردێك���ی جیهانی لە 
كابینە نوێیەكەی تۆمار كرد بە دەستنیشانكردنی 
١3 وەزی���ری ئافرەت لە 3٠ وەزی���ر، هەروەها لە 
مێژووی ئەو واڵتەش���دا یەكەم ج���ارە ئافرەتێكی 
موس���لمان پۆس���تی وەزیری وەربگرێت. "ئانتۆنی 
ئالبانیر"س���ەرۆك وەزیری ئ���ەو واڵتە لە توێتەری 
خۆی نووس���یویەتی: " كابین���ە نوێیەكەی واڵتی 
ئوس���تراڵیا وەكو خۆی گش���تگیر و و فرە نەتەوە 
و فرەئایینە و بەمەش زۆر دڵخۆش���م و ش���انازی 

پێوە دەكەم." 

- بە پێ���ی راپۆرتێك كە لە "كارگر انالین" باڵو 
كراوەت���ەوە "دیویدكالمباخ" لە زانكۆی پزیش���كی 
میش���یگان لە راپۆرتێكی پزیش���كیدا س���ەبارەت 
بە كەمخ���ەوی ئافرەتە گەنج���ەكان رایگەیاند،كە 
ت���رس و دڵەراوك���ی و ئ���ازاری دەروونی لە پێش 
نووستن كاریگەری راستەوخۆی لە سەر كەمخەوی 
ش���ەوانە هەیە و تەنانەت لە ئاكاری رۆژانەشیاندا 
رەنگدەداتەوە و بەردەوامبوونی كاریگەری نەرێنی 
لە سەر رەوشی خەودا دروست دەكات، ئەو ئەنجامە 
دوای ئەوە هات كە زانكۆ، لێكۆڵینەوەیەكی لە سەر 
١7١ كچی گەنج ئەنجامدا، كە لە قۆناغی ئامادەیی 
دابوون، لێكۆڵینەوەكە ماوەی دوو هەفتەی خایاند 
و كچەكان دەبوای���ە لە ماوەی ئەو دوو هەفتەیەدا 
هەموو رۆژێك راپۆرتێك س���ەبارەت بە چۆنیەتی 
خەوتن و هەروەها كاریگەری كەمخەوی لە س���ەر 
هەڵسووكەوتی رۆژانەیان بنووسن، ئەو كچانەی كە 
شەو بە ئارامی دەخەوتن و خەوێكی قوڵیان هەبوو، 
بە درێژایی رۆژەكەش دڵخۆشتر و گەشبینتر بوون.

- هونەری پێكەوەژیان، گفتوگۆكردن و گوێگرتن 
لە یەكت���ر، لێكتێگەیش���تن، خۆگونجاندن لەگەڵ 
باروودۆخەكانی ژیان و قەبوڵكردنی راستییەكان و 
هەست بە بەرپرسیاریەتی كردن، بنەمای ژیانێكی 
راس���تەقینەی خێزانی���ن. قەیرانەكان���ی ژیان هەر 
چەن���د زۆربن،ئەگەر بنەمای ژیانی خێزانیت بەهێز 
و پتەو بێت، بەئاس���انی بە سەریدا سەردەكەوی، 
چونكە "خێزان، پەناگەیەكە بۆ ئارامی و ئامێزێكە 
بۆ خۆشەویس���تی" و ئ���ەوەش بەرپرس���یاریەتی 

هەموومانە كە بیپارێزین.  

هێلین نامە

نەسرین حەسەن

 ئەسرین عاسی شوانی 

فرەژنی یان فرە ژان

ئاماده كردنی: هێلین

و  نەخۆش����ی  هەم����وو  وەک  ددان����ەکان  گرفت����ی 
ناڕەحەتیەکانی تر بەش����ێک لە ئافرەتان تووش����ی 
دەبن بە درێژایی ژیانیان .هۆکار زۆرن بۆ توشبوون 
ب����ە گرفتی ددان����ەکان هەندێک ج����ار بۆماوەییە و 
هەندێکجاریش گۆڕان����کاری هۆڕمۆنی ڕۆڵ دەگێرن 
بۆ تەندروس����تی ددانەکان. بەشێوەیەکی گشتی لە 
ماوەی )هەرزەکاریدا، منداڵبوون، دووگیانی، سوڕی 
مانگان����ەدا( گۆڕان����کاری لە ئاس����تی هۆڕمۆنەکانی 
ڕەگ����ەزی ئافرەتان ل����ە لەش����یاندا ڕوودەدات. ئەم 
هەڵچوونان����ە کە لە ئاس����تی هۆرمۆن����دا ڕوودەدەن 
کاریگەری لەس����ەر تەندروس����تی دەم و ددان پەیدا 
دەک����ەن. بەتایبەت����ی لە کاتی س����ووڕی مانگانەدا 
بەه����ۆی گۆڕان����کاری لە هۆڕمۆنەکاندا ئاوس����ان لە 
پوکەکاندا دروس����ت دەبێت و نیشانەی هەوکردن و 

سووربوونەوە ڕوو دەدات. 

گرنگترین گۆڕانکاری کە ل����ە ماوەی دووگیانیدا 
ڕوودەدات بەرزبوون����ەوەی ئاس����تی هۆرمۆنەکان����ی 
ئیس����ترۆجین و پرۆجێس����ترۆن. ئەم����ەش دەبێتە 

هۆی زیادبوونی کەڵەکەبوونی پالکی ددان لەس����ەر 
ددانەکان و هەروەها دروس����ت بوونی کلس لەسەر 
ددانەکان، کە بەمەش نەخۆش����ییەکانی سەر پوک 
زیاتر گەش����ە دەکەن و زیات����ر بێزارکەر دەبن. ئەم 
حاڵەت����ە کاریگ����ەری لەس����ەر زۆرب����ەی ئافرەتانی 
دووگی����ان هەیە، بەتایبەتی لە ماوەی 2 مانگی و 3 

مانگی دووگیانیدا. 
چارەسەری گشتی کێشەی ددان لە ئافرەتاندا 

١- شووش����تنی ددان رۆژان����ە 2 ب����ۆ 3 ج����ار و 
هەروەها شووشتنی زمان بە فلچە و غەڕغەڕەکردن 
ب����ە خوێواو و ئاو یاخ����ود دەرمانی تایبەت بۆ دەم 
لەناو دەم و قورگ،پس����پۆڕان ئاماژەش بەوەدەکەن 
شووشتنی ددانەکان رێگر دەبێت لە چوونە ناوەوەی 

بەکتریای زیانبەخش و میکرۆب بۆ ناو جەستە.
2- جووینی بنێش����ت لەنێوان ژەمەکان، یارمەتی 
تەڕیی ناودەم دەدات، ددانەکانت پاک دەکاتەوە کە 

هەردووکیان یارمەتی پاککردنی ددان دەدەن.
3- زۆر گرنگ����ە ئافرەتان ش����یر بخۆنەوە چونکە 
ڕێژەی کالیس����یۆم تێ����دا بەرزە هەم بەمەبەس����تی 

تەندروس����تی ددان هەم بۆ تەندروستی ئێسقان لە 
پوکان����ەوە دەپارێزێ����ت بەتایبەت����ی لەکاتی گەورە 

بوونی تەمەن.
٤- پێویس����تە خواردنەوەی ئاو پشتگوێ نەخرێ 

چونکە بەرگری لە وشكبوونەوەی ناو دەم.
٥- بەكارنەهێنان����ی فلچەی ڕەق کە دەبێتە هۆی 
برینداربوونی پووک و زیان گەیاندن بە ددانەکان. 

٦- كەمی ڤیتامین C وا لە پوك دەكات توش����ی 
 C هەوك����ردن بێ����ت بۆیە گرنگە کە ڤیتامین س����ی

بخورێت.
7- کاتێک کە ددانێک تووش����ی ڕەش����بوون یان 
کلۆرب����وون دەبێت،پێویس����تە ب����ە زووتری����ن کات 
چارەس����ەر بکرێت لەالیەن پزیشکی پسپۆڕی ددان، 
چونکە دەبێتە هۆی تەشەنەکردنی ئەم کلۆربوونە و 

گواستنەوەی بۆ ددانەکانی تر.

 ل����ە کۆمەڵگ����ه ی دواکەوت����ووی ڕۆژهەاڵتیەکاندا 
فرەژنی وەک����و ژەمی خۆراکی ڕۆژان����ەی لێهاتوە 
و،گەر پیاوێک نەچێتە پرۆسەی چەند ژنەوە بەکەم 
و پیاو ناخوێندرێتەوە، بێئاگا لە ماکەکانی فرە ژنی 
وبەرکەوتە نەرێنیەکانی. دیارە گەلی کوردیش وەک 
باق����ی گەالنی ڕۆژهەاڵت ل����ەو تەقالیدە دواکەوتوە 
پش����کی ش����ێری بەرکەوتوە، لە فرە ژنی دا کەمی 
نەکردوە، بێئاگاش لە ماک و وەرهەمی فرەژنی، کە 
ش����یرازەی کۆمەڵی کوردەواری شێواندوە، ڕێژەی 

خیانەتی نێوان خێزانەکان بەرباڵوتر کردوە.
پەروەردەکردنیان  خس����تنەو  من����اڵ  ناڕێک����ی 
لەنزمترین ئاس����ت ڕاگرتوە، کێشەی کۆمەاڵیەتی و 
کوشتنی ژن بە بەهانەی شەرەف لەهەڵکشاندایە، 
ئەم����ە و چەندین الیەن����ی نەرێنی ت����ر کەبەهۆی 
ئ����ەو عەقڵیەتە دواکەوتوەی ناوچ����ەی ڕۆژهەاڵتی 
ناوەڕاس����ت بوەت����ە نەری����ت، بۆی����ە دەبینین ئەو 
دیاردەیە بوەتە باو و بێ س����ەڵەمینەوە دەست بۆ 

ژنی دووەم و چەند ژنە دەبەن و بێ بیرکردنەوە لە 
کێشەکانی دوای پرۆسەی چەند ژنە. 

ڕاس����تە لە کۆمەڵگه ی دواکەوتوو فرەژنی وەک 
نەریتێک برەوی پێ دەدرێت، بەاڵم کێش����ە لێرەدا 
ئەوەیە کە زۆر لە کەس����ە بەناوبانگ و کەسایەتیە 
سیاسی و س����ەرۆکی حیزبەکانیش دەس بۆ ئەوە 
دەبەن و ژنی دووەم و س����ێیەم دەبەن، بۆ هەموو 
ئەو ئەگەرانەش بەهانەی پێیە وەک سونەتی دینی 
و خس����تنەوەی مناڵ و چەندین ش����تی البەالی تر 
کە ڕێگە بەخۆیان بدەن چەندین ئافرەت لەخۆیان 
کۆبکەنەوە، بۆیە دەبینی����ن بەهۆی ئەو فرەییەوە 
چەندی����ن ژن دەکوژرێ����ت و دەیان مناڵ هەتیو بێ 
النەو ماڵ دەبێت، وش����یرازەی کۆمەڵ دەشێوێت، 
بەپێچەوان����ەوە لەواڵتە پێش����کەوتوەکان دا ئەوە 
بونی نیە،هاوس����ەران ژن و پیاو بەڕێکەوتن ژیانی 
هاوس����ەری پێکدێنن و کۆمەڵگه یەکی تەندروست 
پێکدەهێنن، بەاڵم پێچەوانەکەی لێرە و لە وواڵتانی 

دواکەوتودا بەهۆی فرەژنییەوە چەندین کێش����ەی 
چارەس����ەرنەبوو هەڵتۆقیوە و چارەسەریشی نیەو 
نابێت، بۆیە پێویستە کۆمەڵی کوردەواری دەبێت 
تەندروستانە لە پرۆسەی هاوسەرگیری بڕوانێت و 
فرەژن����ی بەالوە بنێت تا ماکی ئ����ەو هەموو برینە 

ساڕێژ بێت .

گۆڕانکاری هۆڕمۆنەکان لەسەر تەندروستی 
ددانی ئافره ت

 بەهۆی ئەو فرەییەوە 
چەندین ژن دەکوژرێت و 
دەیان مناڵ هەتیو بێ النەو 
ماڵ دەبێت، وشیرازەی 
کۆمەڵ دەشێوێت


