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پەروەردەی دایکانی کورد، فاکتەری مانەوە و بەردەوامی 

بەدرێژایی مێژوو؛ گەلی کوردس���تان ڕووبەڕووی س���تەم 
و دوژمنکاری داگیرک���ەران بووەتەوە، تەنانەت ھەرچی 
توندوتیژی و ھەوڵی لەناوبردن و قڕکردن و ژەھرڕش���تن 
بە س���امناکترین چەکەکان���ی وێران���کاری و لەناوبردن 
ھەیە لەس���ەر ئەم گەلەدا تاقی کراوەتەوە و لە دونیادا 
نەتەوەی���ەک نیی���ە زیاتر لە کورد قوربان���ی بۆ ئازادی 
دابێ���ت، لەھەمانکاتیش ڕەنگە نەتەوەیەکی دیکە نەبێت 
ھاوش���ێوە و لە ئاس���تی کورد دوژمن���کاری بەرامبەری 
کرابێ���ت، بەاڵم خۆڕاگر بێت و پارێزگاری لە جوگرافیا و 

کولتور و شوناسی خۆی کردبێت.
یەکێک یا خ���ود ئامرازێکی دیکەی داگیرکاری وێڕای 
لەشکرکێش���ی و کوش���تن و بڕین،ک���ە دوژمنانی کورد 
ویستوویانە لە ڕێگەیەوە داگیرکارییەکەیان تەواو بکەن 
و ئەم نەتەوەیە بە تەواوی بس���ڕنەوە، ھەوڵدان بووە بۆ 
الوازکردنی ئینتیمای نەتەوەیی وچەواش���ەکردنی مێژوو 
و س���ەروەری و پیرۆزییەکان���ی ئەم گەلە تێکۆش���ەرە 
ل���ە ھزری ڕۆڵەکانیدا، بەاڵم وەک دەبینین س���ەرەڕای 
ھەوڵی زۆر و زەوەندی دوژمن و س���ەرەڕای بەکارھێنانی 
چەندین ڕێگە و میکانیزم، داگیرکەر و نەیارانی پرس���ی 
ڕەوای نەتەوەیی و نیش���تمانی کوردستان، نەیانتوانیوە 
ئەو ھەس���تە لە ھزر و دەروونی ڕۆڵە دڵسۆزەکانی ئەم 
گەلەدا بسڕنەوە، بە دڵنیاییەوە دەتوانم بڵێم یەکێک لە 
فاکتەرە ھەرە س���ەرەکییەکانی مانەوە و گەشەسەندنی 
ئەم ھەس���ت و ھۆش���یارییە نەتەوەییە، ڕۆڵی ئافرەتی 

بە گش���تی و بەتایبەتی پ���ەروەردەی کوردس���تان 
دایکانی کوردستانە.

ئافرەت���ی ک���ورد بە درێژای���ی مێ���ژوو، پێچەوانەی 
ئافرەتانی ھەموو نەتەوەکانی دەوروپش���تی؛ ھاوش���انی 
پی���او پارێزەری خاک بووە ن���ەک وەک خاک، پارێزراو، 
ئەم تایبەتمەندییە ئەوەمان بۆ دەسەلمێنێت کە شوناس 
و پێناس���ەی ئافرەتی کورد لە ناو کەلتوری ڕەس���ەنی 
کورد، لەدەرەوەی ڕەگەز وجەس���تەیەتی. ھەر ئەمەش 
ئەو پێگ���ە و بەھا بااڵیەی پێ بەخش���ی بووە تا پێش 
س���ەردەمانی داگی���رکاری فارس و عەرەب. س���ەرەڕای 
کاریگ���ەری کەلت���وری ب���ە زۆر چەس���پێنراوی نەتەوە 
داگیرکەران لە زۆر بواری ژیانی تاکی کورد و بەتایبەتی 
گۆڕینی شوناسی ئافرەت و بەرتەسکردنی ئازادییەکانی 
و لە چوارچێوەدانی ڕۆلی وەک مرۆڤێکی ئازاد و خاوەن 
بڕیار؛ بەاڵم نەیتوانی ڕوحی بەرگیری و ڕۆلی پارێزەری 
ل���ە ئافرەتی کورد بس���تێنێت. بۆیە ئافرەت بەش���ێکی 
سەرەکی پێکهاتەی شۆڕش و ڕاپەڕینەکانی گەلی کورد 
بووە، ئ���ەی ئەوە نییە کە یەکەم ئاف���رەت لە مێژووی 
ڕۆژھەاڵتی ناوەڕاست لەسەر پرسی نەتەوەیی و چاالکی 
سیاسی، دوژمن لە سێدارەی دابێت، لەیال قاسمی کورد 
بووە!. ھەروەھ���ا چەندین نموون���ەی دیکەش ھەن کە 
دەیسەلمێنن ئافرەتی کورد چ ڕۆڵێکی مەزنی لە شۆڕش 
و بەرخودان و خەباتی نهێنی سیاس���ی ھەبووە. لێرەدا 
ئەگەر باس لە ڕۆڵی دایکانی بارزانی لە دوای پرۆس���ەی 
ئەنفالی بارزانییەکان بکەین، کە وێڕای ئەوەی بەوپەڕی 
ڕەنج و تێکۆشان توانییان خێزانەکانیان بەڕێوەببەن، لە 
ھەمانکات بوون بە مامۆستا و پەروەردەکاری مرۆڤدۆست 
و نیشتمانپەروەر و سەرکەوتوو بۆ ڕۆڵەکانیان، دەتوانین 

ڕۆڵی بەرجەس���تەی ئافرەتی کورد نیشان بدەین و وەک 
س���یمبولی وەرچەرخان���ی ڕۆڵی ئافرەت ن���ەک ھەر بۆ 
کوردس���تان، بەڵکو لەسەر ئاس���تێکی فراوانتر وێنایان 

بکەین. 
 ھەر لە وەس���فی ئەم ڕۆڵەی ئافرەتانی کوردستاندا، 
پێش���ڕەو و ڕاب���ەری نەتەوەییمان)س���ەرۆک بارزانی( 
لە دی���دار و وتارەکانیدا دایکێکی کوردی بە مەس���ەلی 
ئەعالی خۆی زانیوە. دایکێک کە س���ێ ڕۆڵەی ش���ەھید 
بوون، ھێش���تاش ئامادەبووە ڕۆڵەکانی دیکەی قوربانی 

کوردستان بکات.
نموون���ەی ئەو دایک���ە و دواتریش دایکە عایش���ە و 
لەم ڕۆژانە و لە کاتی ھێرش���ی تیرۆریس���تانی داعش بۆ 
سەرگەڕان و قەرەچوغ و شەھیدبوونی سێ ڕۆڵەی یەک 
خێزان، دایکێکی میھرەب���ان بەوپەڕی ورە و خۆڕاگری 
و ل���ە گەرمەی جەرگ س���ووتان و کۆس���تی ڕٶڵەکانیدا 
دەیگوت؛ س���ێ کوڕی دیکەم ھەیە ئەوانیش و خۆش���م 

قوربانی کوردستان و )بارزانی سەرۆک( بین.
نموون���ەی ئ���ەم دایک���ە ھێژای���ە و دایکان���ی کورد 
بە ش���ێوەیەکی گش���تی کە س���ەرەڕای ڕەنجکێش���ی و 
س���ەختییەکانی ژیان، ڕۆڵەکانیان بە پاکترین ھەس���تی 
خۆشەویس���تی ب���ۆ نیش���تمان و بە بەرزترین ئاس���تی 
ھۆشیاری لە س���ۆنگەی پیرۆزی خاک و گرنگی ئازادی 
پ���ەروەردە دەک���ەن و باردەھێنن، ھۆکاری س���ەرەکی 
مانەوە و بەپێوەوەس���تانی نەتەوەی کورد و نیشتمانی 
کوردس���تانە، س���ەرەڕای ناھەمواری و دڕندەیی دوژمن 
و زۆری پیالنگێ���ڕی و مەترس���ییەکان. ئ���ەوە مەزنی و 
بەھێزی و توانس���ت و ھۆشیاری دایکە کە دەگوازرێتەوە 

بۆ ڕۆڵەکانی و لەواندا خۆی بەرجەستە دەکات.
 سەری ڕێز دادەنوێنم لە ئاست ئەو دایکە میهرەبانەی 

ناوچەی س���ەرگەڕان و قەرەچوغ کە س���ەرەڕای ئەوەی 
س���ەختییەکانی ژیان ماندووی ک���ردووە و مەرگی پڕ لە 
ناس���ۆری ڕۆڵەکانی ھەناوی س���وتاندووە لەم کاتەدا کە 
تەواوی جیهان دروشمی دژە توندوتیژی بەرزکردوە بەاڵم 
ئ���ەو لە ناو ماڵ وخاکی خۆی دا بەرەوڕووی گەورەترین 
توندوتیژی دەبێت و لەبەرچاوی سێ لە جەگەرگۆشەکانی 
غەڵتان���ی خوێن دەب���ن؛ بەاڵم ھێش���تا بەوپەڕی ھێز و 
ش���کۆوە خۆی و ڕۆڵەکانی دیکەشی قوربانی کوردستان 
دەکات و ش���انازی بە شەھادەتی ڕۆڵەکانی و بەرگرییان 
لە کوردستان دەکات. ئەمەیە وێنە و کەسایەتییە ڕاست 
و لێوەش���اوەکەی ئافرەتی کورد و نیشتیمانی یەکەمی 
منااڵنی کوردس���تان. درود بۆ ھەموو دایکانی شەھیدانی 

کوردستان و ڕۆحی شەھیدەکان شاد.

    سەری ڕێز دادەنوێنم لە 
ئاست ئەو دایکە میهرەبانەی 
ناوچەی سەرگەڕان و قەرەچوغ کە 
سەرەڕای ئەوەی سەختییەکانی 
ژیان ماندووی کردووە و مەرگی 
پڕ لە ناسۆری ڕۆڵەکانی ھەناوی 
سوتاندووە لەم کاتەدا کە تەواوی 
جیهان دروشمی دژە توندوتیژی 
بەرزکردوە

لەم����اوەی یەك ھەفتەدا ل����ە س����لێمانی دوو کچ خۆیان 
کوشتووە و لە ھەولێریش ژنێك لەالیەن ھاوسەرەکەیەوە 

کوژراوە!
ئەمانە سەرتۆپی ئەو ھەوااڵنەن کە لەبارەی توندوتیژی 
بەرانب����ەر ئافرەتانەوە باڵودەکرێن����ەوە و پێمان دەگەن، 
لەکاتێکدا ئێستا جیهان و ھەرێمی کوردستان لە ھەڵمەتی 
بەرەنگاربوونەوەی توندوتیژیدان کە ماوەکەی ١٦ ڕۆژە و 

تیایدا چەندین چاالکی ئەنجام دەدرێت.
بێگومان ئامار و ڕوخسارەکانی توندوتیژی تەنها ئەوانە 
نی����ن کە باڵودەکرێنەوە، بەڵکو ئ����ەوە الیەنی ھەرەکەمی 
ڕوداوەکان����ە و زۆرێکی تر ھەن ناگەنە ڕاگەیاندن و دەزگا 

بەرپرسەکان!
لێرەدا پێویس����تە ھەڵوێس����تەی جدی ل����ە بارەی ئەو 
ش����ەپۆلە ترس����ناکەی توندوتیژی بکرێت ک����ە وەك پەتا 
لە کوردس����تان ڕوو لەھەڵکش����انە و ناوەن����اوە لە ڕێگەی 

ڕاگەیاندنەوە توشی شۆكمان دەکات.
خۆکوش����تنەکانی کچان و ژنانیش ڕویەکی ترسناکتری 
توندوتیژی بەرانبەر ئافرەتانە، ترس����ناکی ئەم ش����ێوازە 
لەوەدا دەردەکەوێت کە ھۆکارە ڕاستەقینە وسەرەکیەکەی 
پش����ت خۆکوش����تنە ئه مە دیارنیە و ناتوانرێت بەڕوونی 

بزانرێت! 
بەشێکی زۆری ئەو کەیسانەی خۆکوشتن و ھەوڵدان بۆ 
خۆکوشتن لەالیەن ئافرەتانەوە ھۆکارەکەی پێشێلکاریەکی 
ب����ەردەوام و چەند بارەبووەوەی مافەکانیانە بەبێ ئەوەی 
دەرچەیەك بدۆزنەوە بۆ ڕزگاربوون لەو دۆخەیان، دڵڕەقی 
کۆمەڵگه  و چەقبەس����توویی کلتورەک����ەی ئەوەندە توندە 
بەرانبەر ئافرەتی توندوتیژی بەرانبەرکراو ئامادەنیە گوێ 
لە گرفت وناسۆریەکانی بگرێت و ناچاری دەکات بەمردن 

کۆتایی بەدۆخی نالەباری خۆی بهێنێت.
ھەن����دێ جاریش ئ����ەو ئافرەتان����ەی دەکەونە دۆخی 
ئەوەی����ان  دەرفەت����ی  و  توندوتیژیی����ەوە  ناھەم����واری 
ب����ۆ دەڕەخس����ێت بگەن����ە الیەن����ە پەیوەندی����دارەکان، 
بەدەمەوەچوونەکان وەك پێویست نابن بۆیان و دووچاری 
جۆرێ����ك لە فەرامۆش����ی دەبنەوە، ک����ە بەداخەوە ئەمە 
وادەکات متمان����ەی ئافرەت ب����ە دەزگا و ڕێکخراوەکانی 
بەرەنگاربوون����ەوەی توندوتی����ژی زۆر ک����ەم ببێت����ەوە، 
بەش����ێوەیەکی وەھا کە مانەوە لەس����ایەی توندوتیژییان 

الباشترە لەوەی بچنە ئەوێ.
خۆکوژییەکان����ی ئافرەتان ڕوویەک����ی زەقی پەراوێزی 
ئافرەتانە ل����ەو خێزانانەدا، بەجۆرێك ئافرەت ڕووبەڕووی 

فش����ار دەکرێتەوە و تەنگوچەڵەمەی بۆ دەخولقێنرێت کە 
ژیان����ی ال بێ بەھایە و دەی����ەوێ زووتر لێی ڕزگار ببێت، 
بەپێ����ی ھەندێك ئام����ار ژم����ارەی ڕەو ئافرەتانەی پەنا 
دەبەنە بەر دەزگاکان����ی بەرەنگاربوونەوەی توندوتیژی و 
ش����ێڵتەرەکان و دواتر کێشەکانیان بۆ چارەسەر دەکرێت 
و دەگەڕێنرێنەوە ناو خێزانەکانیان، ژیان بەکوش����تن یان 
خۆکوش����تن کۆتایی دێت! لەوەیش کارەساتبارتر ئەوەیە 
کە تاوانبارە س����ەرەکییەکانی پشت خۆکوشتنی ئافرەت 
بەنادی����اری دەمێننەوە لە زۆرێك لەو حاڵەتانەیش����ی کە 
ت����ا وانباران دەدۆزرێنەوە و ئاش����کرا دەبن یان لە س����زا 
قوتاردەبن یان بەس����زایەکی س����وك دەردەچن، تەنانەت 
حاڵەتی وەھا ھەیە تاوانب����ار دوای دەرچوونی لە زیندان 
وتەواوکردن����ی س����زاکەی جارێک����ی تر تاوان����ی بەرانبەر 

ئافرەتێکی تر ئەنجامداوەتەوە!
لێ����رەوە پێویس����تە بەش����ێوەیەکی ھەماھەنگ کار و 
ھەوڵێک����ی ھاوب����ەش بێتە کای����ە لەنێوان گش����ت الیەنە 
پەیوەندیدارەکانی بواری توندوتیژی خێزانی )حکومەت، 
ڕێکخراوەکان، ڕاگەیاندن، زانکۆ و ناوەندە ئەکادیمیەکان( 
لەپێناو دۆزینەوەی چارەسەرێکی بنەڕەتی بۆ ئەو گرفتە 
گەورەیەی کۆمەڵگە کە کوش����تن و خۆکوشتنی ئافرەتان 

و ڕەھەندەکانی ت����ری توندوتیژییە، بەو ئامانجەی ھۆکار 
و پاڵنەرەکان بەڕوونی و ڕاش����کاوی دەستیش����ان بکرێن 
و ھەن����گاوی کردەی����ی بۆ بنێرت، لەپێ����ش ھەموویانەوە 
چارەس����ەرکردنی دی����اردەی چەک����ی ب����ێ مۆڵ����ەت و 
ئەوچەکان����ەی لەماڵەکاندا ھەیە، لەگ����ەڵ کۆنترۆڵکردنی 
چەک بەش����ێوەیەکی گش����تی، ھەروەھ����ا بەدواچونێکی 
ھەمیشەیی و ورد ھەبێت لەپێناو زانینی ڕادەی گونجاوی 

وباشی دەرەنجامەکان.

  بێریڤان حمید قادر

خۆکوشتنی ئافرەت وەك دیاردەیەکی ترسناك

 بێگومان ئامار و 
ڕوخسارەکانی توندوتیژی تەنها 
ئەوانە نین کە باڵودەکرێنەوە، 
بەڵکو ئەوە الیەنی ھەرەکەمی 
ڕوداوەکانە و زۆرێکی تر ھەن 
ناگەنە ڕاگەیاندن و دەزگا 
بەرپرسەکان!
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 شیما مسته فا

رێژین نهێلی

توندوتیژی ئێ����ک ژ دیاردێن بەرچاڤێن د 
ناڤ کومەلگەھێ دا و س����االنە رێکخراوێن 
جیهان����ا ئامارێ����ن توندوتیژیێ ل جیهانێ 
ب����ەالڤ دکەن، چ توندوتیژیا جەس����تەیی 
بیت یان دەرونی بیت یان دەرونی بیت و 
ل ھەرێما کوردستانێ ژی ساالنە ئەگەر و 

ئامارێن توندوتیژیێ بەالڤ دکەن. 

ژ ئالیێ خو ڤە پارێزەر مژدە نورەدین 
دیار ک����ر کو ئەگەر ئەون ک����و پێکئینانا 
خێزانێ ل س����ەر بنیاتەکێ خەلەت بیت و 
ب رێی����ا تورێن جڤاکی و ب����ێ ڕازەمەندیا 
خێزان����ێ، رێ����ژە رۆژ ب����ۆ رۆژێ بەرەف 
زێدەبوونێ یە بەھراپتر گەنج و ئافرەتێن 
نەپێگەھش����تی نە، جورێ جەس����تەیی و 
ئاخفتنێ����ن نەش����رین و لڤینێن جوراۆجور 
و گ����ۆت: ھەتا نوک����ە چ رێکخراوان رولێ 
خوە دروس����ت نەدیتیە ل س����ەر بابەتێ 
لێکتێگەھشتنا ھەر دو الیا بۆ چارەسەریا 
ئاریش����ا و چ الیەک خوە بۆ الیێ دی کێم 
ناکەت ک����و بگەھن����ە ئەنجامەکێ باش و 

یاسا ژی نەشیایە کێم کەت.
م����ژدێ گۆت: ھ����ەر دەم����ێ ئەندامێن 
خێزان����ێ تێگەھش����تن و رێزگرتن ھەبیت 
بەرامب����ەر ھەڤدو و ھەر ئێک س����نوورێن 
خوە بزانیت و ب ئەرکێ خۆ یێ دروس����ت 
رابیت دن����اف خێزان����ێ دا، پێدڤی ب چ 
راس����تڤەکرنان نین����ە، بەل����ێ دڤێت کار 
بهێتەک����رن چەوا ئاس����تێ رەوش����ەنبیریا 

خێزانێ بهێتە بلندکرن و توندوتیژی دناڤ 
خێزانێ دا نەھێتە بکارئینان.

ئەگ����ەرێ، تون����دو تیژی����ێ ڤەدگەرنە 
ھندەک خالێن س����ەرەکی ئەو ژی جڤاکێ 
مە یێ بابا س����االری یە و توندو تیژی یا 
بوویە نەرێتەک و ھەر ژ کەڤندا یا ھەی و 

ئەگەر ژی عەشیرەتگەری یە. 
رێ����ژا بەردانێ بەرەڤ کێ����م بوونێ یە 
چونک����ی جڤاک����ێ کوردی ت����ازە بەرەڤ 
قوناغێ����ن پێش����کەفتی چووی����ە چونکی 
رەوش����ەنبیریا جڤاکی بەرەڤ ئاس����تەکێ 
ب����اش چوویە و ئەم کەفتین����ە دقوناغێن 

باشتر یێن ژیانێ دا. 
س����ەبارەت خاال دی ئەگەرێ����ن توندو 
تیژی����ێ تا رادەیەکی دی کو ئەم دش����ێ، 
بێژن ژالیەکێ دیڤە زێ����دە بوویە ئەو ژی 
تون����دو تیژیا دەروونی پت����ر لێ ھاتیە و 
نەخاسمە ناڤا خێزانا و دناڤبەرا ئەندامێن 
خێزانێ دا کو شەرێ دەروونی دگەل ئێک 

ئەنجامدەن. 
س����ەبارەت تودو تیژیا دن����اڤ جڤاکێ 
م����ە و وەالتێن دەوروب����ەر جوداھی نینە 
چونک����ی ھ����ەر مرۆڤ����ن و دکرن����ا توندو 
تیژی����ێ و جڤاکی دا وەکو قوتان و لێدان 
و خوش کوش����تن و دیش����ا کوشتنا ژنان 
ژی ل ھەم����ی وەالتان وەکو ھەڤە و ئەڤە 
ڤەدگەریت����ە خاال س����ەرەکی کو ژن پتریا 
ج����اران ژن نەش����ێت بەرەڤانی����ێ ژ خوە 
بکەت. ل ھەرێما کوردستانێ تارادەیەکێ 

باش بەرەڤ ئاس����تەکێ ب����اش چوویە بو 
کێ����م کرن����ا توندو تیژی����ا دژی خێزانێ و 
نەخاس����مە یا دژی ئافرەتێ، ژبەر ھندێ 
پالنێن حکومەتا ھەرێما کوردستانێ رێک 
و ش����ێوازێن تایب����ەت ئەنج����ام داینە ژبو 
چارەسەرکرنا بابەتێ توندو تیژیێ و ئەڤە 
ب تایبەت دڤان س����الێن دوماھیێ کو ئەم 
دش����ێن بێژین رێڤەبەریی����ا بەرھنگاربوونا 
تون����دو تیژیا دژی ئافرەتێ یێن ش����یایین 
ببنە پارێزە بو مافێ����ن مرۆڤی و خێزانی 
و ئەڤ����ە مە دلخوش و ئ����ارام دکەت ژبو 

پاراستنا رەگەزێ مێ. 

خێ���زان ئێ���ک ژ جهێ���ن ئارامگ���ەه و ڤیان و 
ژیانکرنەکا بێ مەترسی و ئێکگرتیە و نێزیکترین 
روحن بهەڤرا گرێدایی ژبو ژیانکرنکرنێ . ئەڤجا 
ژ زەالم���ی ب���و ژن���ی و ژ ژنێ ب���و زەالمی و ژ 

ھەردوویان بەرەف زاروویان.
لێ ئ���ەڤ روحیەت���ە دێ چاوا ی���ا تەمام و 
س���اخلەم بیت ئەگەر وەک پێتڤی دئاس���تەکێ 
رەوشەنبیری دا نەبن دناف وێ کومەلگەھا ئەو 

لێ دژین ؟
بێ گوم���ان ل ڤێرێ بەرپرس���اتیا ئێکێ ژبو 
ھەڤژین���ان دزڤریت و یادوێ ژب���و رێڤەبەری و 

رێکخراوێ���ن جڤاکێ مەدەنی و پەیامێن لس���ەر 
مینبەرێ���ن راگەھان���دن و زانایێ���ن ئایین���ی و 

پەروەردەیی دمینیت .
ژالیەک���ێ دی پێتڤ���ی ی���ە د ھ���ەر پرس و 
بابەتەک���ێ دا ب مێیان���ە س���ەرەدەریێ دگەل 
بابەتان نەھێتەکرن و تەنها رەگەزەکێ دەس���ت 
نیشانکری ل وان روینش���تن و خول و سمینارا 

نەبیت. دا بشێن بگەھنە ئەنجامەکێ باش .
ژبەرکۆ ھەر توندو تیژیەکا دروست دبیت ژن 
و زەالم و زارووک قوربانی���ێ ب���و ددەن، دبیت 
زووربەی���ا جاران دجڤاکێ م���ەدا قوربانیا ھەرە 

زوور بەر ب ئافرەتێ بکەڤیت ئەوژی ژ ئەنجامی 
نەتێگەھشتنەکا دروست و نە رەوشەنبیرکرنا مە 

لسەر مافان وەک مرووڤ .
ژبەر ڤێ ژی ھ���ەردەم دێ بێژین د ژیانێ دا 
مروڤبون بەری ھەرتش���تی دھێ���ت، ئەگەر مە 
بنەمایێن رەفتارکرنا دروس���ت بو س���ەرەدەریا 
مروڤ���ی بجهئین���ان ل وی دەم���ی دێ زانین کا 
توندوتی���ژی ل کیڤە و پتر دگەل کیش رەگەزی 
ھەیە و ل رێکێن چارەس���ەریا دروست بینین و 
چارەکەی���ن . چونکە ئەگەر مە بەس بەحس ل 
تون���دو تیژیا ل دژی ئافرەت���ێ ژی کر واتا ئەو 

توندوتیژی یا بەرامبەر کومەلگەھەکێ و مروڤی 
و جیهانێ بگش���تی یا دھێتەکرن ئەم پش���تگوه 
دئێخین. ئەڤجا ژ ب ئێشانا جەستەیی بیت یان 
ب شێوازێن نەخوەشیێن دەروونی دیارببیت . 

لەوما پێتڤی یە دگەل ئەف پش���تەڤانیا لڤی 
س���ەردەمی ژالی���ێ حکومەت و س���ازیێن وێ و 
رێکخراوێن مەدەنی ل پرس و مافێ ئافرەتێ ب 
تایبەت و خێزانێ بگشتی دھێتەکرن پتر لێبهێت 
و ب سیستەمەکێ ئاشتی خواز بو بدەستڤەئینانا 
مروڤەکێ س���اخلەم دژی توندوتیژیێ پتر خوە 

ماندی بکەین. 

رەوشەنبیریا خێزانی ئەرکێ هەموو سازیانە

مه رزیه  خالید

 چەمکی توندوتیژی 
دژ بە ئافرەتان

توندوتی���ژی دژ ب���ە ئافرەتان بە مان���ای ھەرجۆرە زەبرو 
کاردانەوەیەکی جەس���تەیی،زارەکی، دەرونی، سێکسی و 
ھەروەھا مەعنەوی دێت کەلەالیەن کەسێکەوە بەرامبەر بە 
ئافرەت ئەنجام دەدرێت، س���ەرەنجام دەبێتە ھۆکارێک بۆ 

ئازارگەیاندن بە ئافرەت و لە ژێر ھەرناونیشانێکدا بێت.
ئافرەت کێیە؟ واتا مرۆڤ،دایک، ھاوڕێ، ھاوژین،ھەروەھا 
دیوەکەی تری بەردەوام بونی ژیانی مرۆڤایەتیە بە شێوازە 
دروس���تەکەی توندوتی���ژی ھەڵگری پێناس���ەی جیاوازە 
خۆی لە چەندین کاری جی���اوازدا دەبینێتەوە کە لەالیەن 
کۆمەڵگاو خێزانەوە بەرامبەر ژنان ئەنجام دەدرێت، بەاڵم 
دیارترین پێناسەی توندوتیژی بریتیە لە، ھەرکردەوەیەک 
ببێت���ە ھۆی ئازاردانی جەس���تەیی یاخ���ود دەرونی ژنان 
دەچێت���ە چوارچێوەی توندوتیژی. ب���ە درێژایی مێژوو لە 
کۆمەڵگا جیاوازەکاندا ژنان بە ش���ێوازی جیاجیا ڕوبەڕوی 
توندوتی���ژی بونەتەوە لەالیەن خێزان و کۆمەڵگەوە لەوانە 
) ئازاردانی جەستەیی،دەس���تدرێژی سێکس���ی، بەزۆر بە 
پێش���وەخت،خەتەنەکردنی کچان،  ھاوسەرگیری  شودان، 

بازرگانیکردن بە کچان و ژنانەوە ھتد.(
ئ���ەو واڵتانەی زۆرتری���ن توندوتیژی دژ ب���ە ژنان تێدا 
یەنجام دەدرێ���ت لە س���الی 20١٦دا رێکخراوەکانی مافی 
مرۆڤ ریزبەندی ئەو واڵتانەی���ان باڵوکردەوە کە زۆرترین 
توندوتیژی���ان تێ���دا ئەنج���ام دەدرێ���ت ک���ە بریتین لە: 
ئەفغانس���تان :واڵتی ئەفغانس���تان ریزبەندی یەکەمی لە 
لیس���تی ئەو واڵتانەدا گرتوە کە زۆرترین توندوتیژی دژی 

ژنان تێدا ئەنجام دەدرێت،
کۆڵۆمبیا: لە واڵتی کۆلۆمبیا ش���ەش رۆژ جارێک ژنێک 

لەالیەن ھاوسەرەکەیەوە دەکوژرێت.
 عێراق : واڵتی عێراق بەھۆی ناجێگیری باری ئەمنی و 
خراپی دۆخی سیاس���ی یەکێکە لە ریزبەندی ئەو واڵتانەی 
توندوتی���ژئ دژی ژنان تێ���دا ئەنجامدەدرێت، لەو واڵتەدا 
ھاوسەرگیری پێشوەخت،ھاوسەرگیری بە زۆر و بازرگانی 

کردن بە کچان و ژنان رێژەیەکی بەرز تۆماردەکرێت.
لیبیا: ژنان لە واڵتی لیبیادا روبەروی ئازاردان دەبنەوە 
لە ن���او خێزان���دا لە 20%ی ژن���ان و کچ���ان رووبەرووی 
دەس���تدرێژی دەبنەوە لە 5% روبەروی ناچار بەکارھێنانی 
ماددەی ھۆشبەر دەکرێن.ھەروەھا واڵتانی)مالی،میانمار،
سۆمال،باشوری سودان،ھەرێمی دارفور،سوریا و یەمەن(لە 
ریزبەن���دی ئەو واڵتانەدان کە زۆرترین رێژەی توندەتیژیان 

تێدا ئەنجام دەدرێت .

 

ل دەمێ ڕێزگرتن و ل ئێك تێنەگەهشتن 
نەما توندوتیژی پەیدا دبت

پارێزەر مژدە نورەدین
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 توندوتیژی دژ به ئافره تان 
کێشه یه کی کۆمه اڵیه تیه  

پێش ئه وه ی ببێته 
کێشه یه کی تاکی

 له تاراوگه وه 

فه زیله شۆرش - هۆڵەندا

له س���اڵی 2020 که ک���ه ره نتینه ی کۆرۆن���ا له واڵتانی 
ئه وروپا ده س���تی پێکرد، توندوتیژی���ش دژ به ئافره ت 
نزیکه ی له س���ه دا ده زیادی کرد، توندوتیژی جەسته یی و 
دەرونی و سێکس���ی و ئابوری و ئیهمالکردن، ھۆکاره کانی 
زۆرن، ب���ه اڵم ھه س���ت به بێ���زاری و نه چونه ده ره وه و 
بێده س���ه اڵتی به رامبه ر په تای کۆرۆنا و ئاگاداری ھه موو 
وورده کارییه کان���ی ژیانی یه کترب���وون وایکرد ھه ڵچوون 

به رامبه ر یه کتر زیاتر بێت و توندوتیژیشی لێی بکه وێت.
بۆ به ھانا ھاتنی زۆرترین که س ده ستیان کرد به که 
مپینه کانی ھۆش���یاری و زیاد کردنی ھێڵی ته له فۆنی گه 
رم به خۆرایی، وه له پاڵ ئه مه ش دانانی وش���ه ی تایبه ت 
وه ك کۆد به ئاگاداری دکتۆره کان و په ره رس���تیاره کان و 
ده رمانسازه کان، بۆئه وه ی ئافره ت بتوانێت به ئاسانی بێ 
ئه وه ی ھاوسه ره كه ی ئاگاداربێت که له الی دکتۆر یان له 
ده رمانخانه بێت ئه گه ر رھاوس���ه ره كه ی له گه ڵیشی بێت 
ئه م ووش���ه یه  بڵێ ئه و کارمه نده گوێی له م ووش���ه یه 
ده بێت، ھه ڵده ستێ به ئاگادارکردنی پۆلیس و حاله تێکی 
توندوتیژی تۆم���ار ده کات له الی پۆلیس و زانیارییه کانی 
ئه و ئافره ته له دکتۆر وه یان ده رمانخانه که وه بۆ پۆلیس 
ره وانه  ده کرێ. پۆلیسیش ده مو ده ست ده گاته الی ئه 
و ئافره ته ی که توندوتیژی به رامبه ر کراوه و ده س���ت ده 
کات به رێکاری پاراستنی ئه م ئافره ته و دوورخستنه وه ی 

له مه ترسی ته شه نه سه ندنی کێشه که. 
به داخه وه  له کوردستانیش وه ك ئه م واڵتانه توندوتیژی 
ھه بوه و ھه یه و زۆری���ش بووه، ھیوادارین به ره نگاربوونه 
ی ته نه���ا ١٦ رۆژه که ی ھه ڵمه تی به ره نگاربوونه وه ی 
توندوتیژی نه بێت به ڵکو به رده وام بێت چونکه توندوتیژی 
دژ به  ئافره تان کێش���ه یه کی کۆمه اڵیه تی���ه پێش ئه وه ی 

ببێته کێشه یه کی تاکی.

ئەگەر وچارەسەریێن توندوتیژیێ ل دژی ئافرەتێ ل ناڤ كۆمەلكەھا كوردستانی 
دە ب گشتی:

١. نەبوون���ا پەیوەندیێن جڤاک���ی وژێک دووربوونا خێزان���ێ ئێک ژئەگەرێن 
س���ەرەکیە دناڤ ھەر کۆمەلگەھەک���ێ دە وئەڤ چەندە ژی توندوتیژیێ دناڤبەرا 
خیزانێ بگش���تی دە پەیدادک���ەت وبتایبەت دناڤبەرا زەالم���ی وھەڤژینا وی دە 
وکێش���ەیێن مەزن ژێ دروس���ت دبن وگەلەک نمونە لسەر ڤێ چەندێ ھەنە دێ 

ھەول دەین دئەڤان خالێن لخوارێ دیار بێخینە بەرچاڤ:
أ - ھەبوونا کێش���ە وئاریش���ەیان دناڤبەرا ھەر خێزانەک���ێ دە دووربوونەکێ 
ددەت���ە ئافرەتێ ژ خیزانی و دبیته ئەگەرێ ژێک نەتێگەھش���تنا ئافرەتێ دگەل 
زەالمی وبڤی رەنگی ھزرێن ئازردانێ خوەرت دبن وتوندوتیژی ل دژی وێ دھێتە 

بکارئینان.
ب - خرابیا رەوش���ا ئابووری و نەبوونا داھاتیەکی باش بۆ خۆش���کرنا ژیارا 
خیزانێ دبیتە ئەگەرێ دروستبوونا ناکوکیان دناڤبەرا ژنێ وزەالمی دە وھەروسا 

دبیتە ئەگەرەکی خوەرت بۆ دروستبوونا توندوتیژیێ ل دژی ئافرەتێ.
ج - نەخوندەواری ونەزانەبوونا دناڤ ھەر جڤاکەکی دە دبتە ئەگەرێ ھەبوونا 
ئاریشێن بێ سنوور وئاستەنگی دکەڤنە د پێشیا بەختەوەریا ژیانا ژنێ وزەالمی 

دە وتوندوتیژیا ل دژی ئافرەتێ ژی ژڤێ چەندێ پەیدادبێ.
د - زالبوون���ا دابونەریتێن کەڤن���ار وبابەتێن ئاینی یێن بەرتەنگ کارتێکرنەکا 
مەزن لس���ەر رەوشا ئاسایا جڤاکێن پاشڤەمایی دکەت وئاریشێن کۆمەالیەتی ژێ 

دروست دبن ودبنە ئەگەرێ توندوتیژیا ل دژی ئافرەتێ.
2. دانوستاندن وسەرەدەریا ھەر کۆمەلگەھەکێ ب رەنگەکی جیاواز ونەگونجای 
دگەل رەوش���ا ئافرەتێ دبیتە ئەگەرێ توندوتیژیێ ل دژی ئافرەتێن وێ جڤاکێ 

وگەلەک نمونە لسەر ڤێ چەندێ ژی ھەنە وەکو ئەڤێن ل خوارێ دیار.
أ - رەوشا سیاسی یا خراب یا ھەر وەالتەکی کێشە وئاریشێن کۆمەالیەتی ژێ 

پەیدادبن ودبینە ئەگەرێ توندوتیژیا ل دژی ئافرەتێن وێ جڤاکێ.
ب - ھ���ەر وەالت���ەک یان ژی کۆمەلگەھەکا تووش���ی کێش���ا بەلنگازیێ بیت 
وروب���ەرووی ھەژاریێ بیت ورەوش���ا وی ی���ا ئابووری الواز بیت دێ ئاریش���ێن 
جڤاکی ب���ۆ خەلکێ وی پەیدابن وبڤێ چەندێ بتنێ ئاف���رەت دێ بیتە قوربانی 
ودەس���تهەالتێ وێ دناڤ جڤاکێ دە نامینیت وئ���ەڤ چەندە ژی دبیتە ئەگەرێ 

توندوتیژیێ ل دژی ئافرەتێ.
ج - ھەر جڤاکەکی ئافرەت وەکو کەرەس���تەیەک بکارئینای وکرین وفرۆتن ب 
ھەستێ وێ کری ورێز ل ھەبوونا وێ نەگرتی ومافێ وێ پوچەلکری، توندوتیژیا 
ل دژی ئافرەتێ ئێک ژ ئارمانجێن وێ کۆمەلگەھێ یێن سەرەکی بوویە وئافرەت 
ئێش���اندیە وتەپەس���ەر کریە و بوویە ئەگەرێ ژان وئازارێن وێ وئەڤ چەندە ژی 

بوویە ئەگەرێ توندوتیژیا ل دژی ئافرەتێ.
٣. پێکئینان���ا ھەڤژینیا پێش وەخت )زواج القاصرات( وبێ دل دانا ئافرەتێ 
ب زۆر دن���اڤ ھەر کۆمەلگەھەکێ دە وبتایبەت ل وەالتێن رۆژھەالتا ناڤەراس���ت 
کارتێکرنەکا مەزن لس���ەر رەوشا خیزانێ بگش���تی کریە وبێگومان ئەڤ چۆرێن 
ئاریش���ا دبنە خالەکا رەش دناڤ ئەوان جڤاکان دە ژبەر کو کارتێکرنەکا نەرێنی 
لس���ەر رەوش���ا ئافرەتێ دکەت وتوندوتیژیێ ل دژی وێ پەیدادکەت ودڤی بواری 
دە چەندین نمونە و سەربۆر ھەنە دێ بڤی رەنگێ ل خوارێ دیار دەینە رۆنکرن:
أ - لێک تێنەگەھش���تن و ئێک قبوولنەکرن���ا دناڤبەرا ژنێ وزەالمی دە بوویە 
ئەگەرێ زۆرداریا لس���ەر ئافرەتێ دھاتەکرن ودیسان بوویە جهێ نەئارامیا تەڤایا 
خیزانێ وھەر وەس���ا ژی بوویە ئەگەرەکی س���ەرەکی بۆ دروستکرنا توندوتیژیێ 

ل دژی ئافرەتێ.
ب - ھەڤژینی���ا بێ دل كێش���ە وئاریش���ێن مەزن دناڤبەرا ژن���ێ وزەالمی دە 
پەیدادک���ەت ودبیتە ئەگەرێ ژێکڤەبوونا خیزانەکا ئێکگرتی و ئارام وبڤێ چەندێ 

توندوتیژی ل دژی ئافرەتێ دھێتە بکارئینان وئەو دبیتە قوربانی.
ج - دەس���ت تێوەردان���ا کەس���وکار و ھەڤالێن خراب د ژیان���ا ھەڤژینان دە 
کێش���ەیێن کۆمەالیەتی دروست دکەت وئەوان ژێک دووردکەت وئەڤ چەندە ژی 

دبیتە ئەگەرێ توندوتیژیا ل دژی ئافرەتێ.
٤. چەند رێک وچارەسەریێن گونجای ژ بۆ نەمانا توندوتیژیێ ل دژی ئافرەتێ 

ل ناڤ کۆمەلگەھان دە دئەڤان خالێن ل خوارێ دیار:
 أ - نەمانا نەخوەندواریێ دناڤ کۆمەلگەھێ دە.

ب - پێكهاتنا خیزانێ ل سەر بنەمایێ لێك تێگەھشتنێ.
ج - قورتالبوون ژ ھزروبیرێن جڤاکی یێن کەڤنار.

 د - ھەبوونا کاری وخۆشکرنا ژیارا خیزانێ ژ بۆ بەختەوەریا ئافرەتێ دناڤ 
کۆمەلگەھێ دە.

ھ� - رێزگرتنا دناڤبەرا ژنێ وزەالمی دە ئەگەرێ نەمانا بنەمایێن توندوتیژیێە 
ل دژی ئافرەتێ.

و - بکارئینانا سوشیال میدیا ژالیێ ئافرەتێ ڤە ب رەنگەکی دروست و رەوا 
رێکگرتنە ل توش���بوونا وێ بۆ شاشیێن مەزن ودوورکرنا وێیە ژ ھەموو جۆرێن 

توندوتیژیێ ل دژی وێ.
]AM 9:٣٣ 202١/١2/0٣[ ،Nask saeed

ل دوماھی���ێ فەرە ئەم رەوش���ا ئافرەتا ش���نگالی یا ک���و پارچەکی گرنگە ژ 
گۆمەلگەھ���ێ کوردس���تانی ل بەرچاڤ بگری���ن وئەوان ئێش و ئازارێن پش���تی 

کارەس���اتا ب س���ەرێ خەلکێ مە ھاتی ل ش���نگالێ ل بیر بینین وھەولێن 
ھەبوونا توندوتیژیێ لسەر وان دوور بدەین وداخوازا ژیارەکا باش وشایستەی 
رەن���ج وزەحمەتا وان ژ الیەنێن پەیوەندیدار بکەین، ژبەر کو ھەفت س���الێن 
سەرانسەر پری خەم وکۆڤان ل ناڤ کەمپێن ئاوارەیێ دە دەربازکرن وتووشی 
گەلەک نەھامەت ودەردەس���ەریێ بووینە، لەوما فەرە ئافرەتا ش���نگالی ژی 
وەکو ھەر ئافرەتەکا دی ژ جڤاکێ کوردستانی بێتە پاراستن ژ ھەموو رەنگێن 
توندوتیژیێ ورێ���ز ل ئیرادا وێ یا بهێز ژی بێتە گرتن، ھیڤیا ژیانەکا خۆش 
وبەختەوەر بۆ ئافرەتێن کوردس���تانێ بگش���تی و ئافرەتا ش���نگالی بتایبەت 
دخوازی���ن، دا کو لێک تێگەھش���تنەکا مکوم لس���ەر ئاس���تێ خیزانێ دناڤ 
کۆمەلگەھا مە یا کوردس���تانی دە پەیدابیت وئافرەتا کورد د کوردس���تانەکا 
ئازاد دە ب مافێ خۆ یێ ئاس���ای شادببیت بێی جیاوازی دگەل ھەڤالێ خۆ 
یێ زەالم ودێ ل دوماھیێ بێژین )نا بۆ توندوتیژیا ل دژی ئافرەتێ( وبەلێ 
بۆ ھەڤس���انی ووەکهەڤیا راست ودروس���ت دناڤ خیزانێ دە لکوردستانەکا 

ئازاد وئارام .

ئافرەتا کورد 
وتوندوتیژی 

   )نا بۆ توندوتیژیا ل دژی 
ئافرەتێ( وبەلێ بۆ ھەڤسانی ووەکهەڤیا 

راست ودروست دناڤ خیزانێ دە 
لکوردستانەکا ئازاد وئارام

دلڤین خەلەف
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- بەڕێوەبەرایەت���ی گش���تی بەرەنگاربوون���ەوەی 
توندوتی���ژی دژ ب���ە ئافرەت و خێ���زان، ئاماری 
توندوتیژییەكانی ١0 مانگی یەكەمی ساڵی 202١ی 
ھەرێمی كوردس���تانی بەم شێوەیە باڵو كردەوە: 
خۆس���ووتاندن  كوشتن)١8(،خۆكوش���تن)5١( 
)٦5( توندوتیژی و گێچەڵی سێكس���ی)١25( و 
ئەو ئافرەتانەی سكاڵیان كردووە )١١١٦5( كەس 

بوون. 

حیزب���ی  ئیندرسون"س���ەرۆكی  ماگدالن���ا   "-
سوشیال دیموكراتی واڵتی "سوید" دوای چەند رۆژ 
دەست لە كاركێشانەوەی وەك سەرۆك وەزیرانی 
ئەو واڵتە كە بە ھۆی ناكۆكییە سیاس���یەكانەوە 
بوو،جارێك���ی تر بە زۆرین���ەی دەنگی ئەندامانی 
پەرلەمان ئەو پۆس���تەی وەرگرتەوە و ئەمەش لە 
مێژووی واڵتی "سوید" یەكەم جارە ئافرەتێك ئەو 

پۆستە وەربگرێ�ت. 

 - رۆژی 25 نۆڤەمبەر لە "مادرید"ی پایتەختی 
"ئیس���پانیا" بە ھ���ەزاران ئافرەت بە دروش���می 
جیاواز كە گوزارش���تیان لە توندوتیژی بەرامبەر 
بە ئافرەت دەكرد رژانە سەر شەقام و داوایان لە 
دەس���ەاڵتدارانی ئەو واڵتە كرد سنوورێك بۆ ئەو 

توندوتیژیانە دابنرێت. 

- لە واڵتی "فەرەنس���ا" و لە ش���اری "پاریس 
" ش���ارەوانی ناوچ���ەی ١8 ئ���ەو ش���ارە ل���ە 
مەراس���یمێكدا پەردەی لە س���ەر ناوی فلكەیەك 
الدا ب���ە نێوی"رێزنواندن ب���ۆ ئافرەتانی قوربانی 
توندوتیژی ".كریستین لونواس "ئەندامی یەكێتی 
نەتەوەیی خێزانی قوربانیانی توندوتیژی كە لەو 
مەراس���یمەدا بەشداری كردبوو رایگەیاند: ھەست 
بە ھیوایەكی زۆر دەكەم كە لەمەودوا گفتوگۆكردن 
لە بارەی توندوتیژی بەرامبەر ئافرەتان بۆ شوێنە 

گشتییەكان دەگوازرێتەوه.

-" جێس���ی بێرنارد" كۆمەڵناس���ی ئەمەریكی 
و نووس���ەری كتێبی "دونی���ای ئافرەتان" زۆر بە 
جوانی و راشكاوانە باس لەو جیاوازییانە دەكات 
كە لە ھەر دوو رەگەز دا ھەیە و باس لەوە دەكات 
كە مرۆڤ وای كردووە دوو دونیای جیاواز ھەبێت، 
دونی���ای پیاوان و دونی���ای ئافرەتان، لە دونیای 
ئافرەتاندا كۆمەڵێك س���نوور ھەیە كە لە دونیای 
پیاواندا بەدی ناكرێت، زۆر شت ھەیە لە دونیای 
ئافرەتاندا بە عەیبە و حەرامكراو دەزانرێت، بەاڵم 
بۆ پیاوان بەم ش���ێوەیە نییە، ئافرەت لە دونیای 
ژنانەی خۆیدا رووبەرووی چەندین پرس���یاری بێ  
وەاڵم دەبێت���ەوە، ئەگەریش بە دوای وەاڵمەكاندا 
بگەڕێت، لەوانەیە رووبەرووی توندوتیژی بێتەوە، 
ب���ەاڵم پیاو بۆ ھەر پرس���یارێك وەاڵمێكی پێیە، 
وا پێدەچێ���ت دوو دونیا بە دوو بۆچوونی جیاواز 
دروس���ت بووە، كە ھەر كامەیان بە تێروانینێكی 

جیاواز لە یەكتر دەروانن.

لە هێلینەوە 

 ڕێژین قاسم محمود
ئا:نەسرین حەسەن

پرسی ئافرەت پرس����ێکی جیهانییە و توندوتیژی 
بەرامبەر بە ئافرەتان کێشەیەکی قوڵەو لە ھەموو 
جیهان و کۆمەڵگاکان����ی مرۆڤایەتی بوونی ھەیە 
و ڕەنگ����ی داوەتەوە، له  ھەرێمی کوردس����تانیش 
بەدەر نیە لەو کێش����ەو گرفت����ەی کەڕووبەڕووی 
ئافرەتانم����ان دەبێت����ەوە بەاڵم ب����ۆ ڕێگریکردن 
ل����ە توندوتی����ژی بەرامبەر ئافرەتان،ڕێوش����وێنی 
یاس����ایی و کارگێڕی پێویس����ت بۆ ئەو مەبەستە 
گیراوەتەبەر. حکومەتی ھەرێمی کوردستان 25ی 
توندوتیژی  بەرەنگاربوون����ه وه ی  ڕۆژی  نۆڤەمبەر 
بەرامبەر ئافرەتان بە فەرمی ناساندووە و چاالکی 

و مەراسیمی تایبەتی بۆ ڕێکدەخات.

بەرەنگاربوونەوەی  یاس����ای  ب����ە  س����ەبارەت 
توندوتی����ژی خێزان����ی ل����ە ھەرێمی کوردس����تان 
لێدوانمان لە پارێزەر ) ھەورین خدر ئیسماعیل( 

وەرگرت بەم شێوەیە بۆمان ھاتە دوان:

ئێمە یاس����ایاکمان ھەیە کە یاس����ای بەرەنگار 
بون����ەوەی توندوتی����ژی خێزانیە یاس����ای ژمارە 
)8(ی س����اڵی 20١١، ک����ە ل����ە دە)١0( م����اددە 
پێکهاتووە، یەکێکە لەو یاسایانەی کە پەرلەمانی 
ھەرێم����ی کوردس����تان ب����ۆ س����نووردار کردن����ی 
دیاردەی توندوتی����ژی خێزانی لە نێو کۆمەڵگەدا 
دەری کردووە، ئ����ەو توندوتیژییەی کە لە الیەن 
تاکە کەس����ێکەوە دەرھەق بە کەس����ێکی تر کە 
پەیوەندییەک����ی خێزانی دەیانبەس����تێتەوە، وەک 
پەیوەندی ھاوس����ەرێتی یاخود خزمایەتی تاوەکو 
پل����ە چ����وار یاخود ئەو کەس����ەی بەپێی یاس����ا 

خراوەتە پاڵ خێزانەکەی ئەنجام دەدرێت.
ک����ە لە )ماددەی دووەم ( باس����ی توندوتیژی 
خێزانی کراوە کە پەیوەس����تە بە ھەركەسێك كە 
وابەستەی پەیوەندی خێزانی بێت توندوتیژی لە 
چوارچێوەی خێزان لێی قەدەغە دەكرێت لەوانەش 
توندوتیژی )جەس����تەیی  و سێكسی  و دەرونی(.. 
کۆمەڵێک ل����ەم كردارانەش الی خ����وارەوە وەك 
نمون����ە بە توندوتیژی خێزان����ی دادەنرێت: )زۆر 
لێكردن لە ھاوسەرگیری، ھاوسەرگیری ژن بە ژن و 
بە ش����وودانی بچووك، بەشوودان لە بری خوێن، 
تەاڵقدانی ب����ە زۆر، بڕینی پەیوەندی خزمایەتی، 
زۆر لێكردنی مێرد لە ژنەكەی لەسەر لەشفرۆشی و 
داوێن پیسی كردنە پیشە، خەتەنەكردنی مێینە، 
ناچاركردن����ی تاكەكانی خێزان لەس����ەر وازھێنان 
ل����ە فەرمانبەریەت����ی یان كار بەب����ێ  ڕەزامەندی 
خۆیان، ناچاركردنی مندااڵن لەس����ەر كاركردن  و 
س����واڵ كردن و وازھێنان لە خوێندن، خۆكوشتن 
بەكاریگ����ەری توندوتیژی خێزان����ی، لەبار بردن 
بەكاریگەری توندوتیژی خێزانی....ھتد( ھەروه ھا 
لە مادەی )5-٦-٧( س����زاکان دیاری کراون، واتە 
ھەرکەس����ێ کردەوەی توندوتی����ژی ئەنجام بدات 

بەپێی ئەم مادانە سزا دەدرێت.

لە پرس����یاری ئەوەی کە ئایا ئافرەتان کاتێک 
ڕووب����ەڕووی توندو تیژی دەبن����ەوە چۆن داوای 
یاس����ایی تۆم����ار بک����ەن ؟ وە چ ھاوکاریەکیان 
پێش����کەش دەکرێت و ڕۆڵی بەڕیوبەرایەتیەکانی 
توندوتی����ژی دژی ئافرەت����ان و خێزانی چیە لەو 

حاڵەتەدا ؟
لە وەاڵمدا ووتی :

بە ڕاس����تی ئافره تان زانیاریان زۆر کەمە لەو 
بارەوە بە پێویس����تی دەزانم ئام����اژە بەوە بکەم 
کە بەش����ێکی زۆری ئافره تان ترس����یان ھەیە و 
دەڵی����ن ناوێرین بێن ب����ۆ دادگا داوا تۆماربکەم و 
کێش����ەکەم گەورەتر دەبێت . بەاڵم لە راس����تیدا 
ل����ە بەڕێوەبەرایەتیەکان����ی توندوتی����ژی و دادگا 
ئاسانکاریەکی زۆریان بۆ دەکرێت، ھەوڵ دەدرێت 
بە نهێنی کێشەکەی بۆ چارەسەر بکرێت، چونکە 
لەس����ەر داوای ئافرەتەکە پ����ەڕاو دەکرێتەوە بۆ 

چارەسەر کردنی کێشەکەی. 
سەرەتا س����ەردانی بەڕێوەبەرایەتی توندوتیژی 
دژی خێزان و ئافرەتان دەکات،لەوێ سکااڵی خۆی 
تۆمار دەکات بەرامبەر ئەو کەس����ەی توندوتیژی 
بەرامبەر ئەنجام داوە، ھەر لە بەڕێوەبەرایەتیەکە 
ھاوکاریەک����ی زۆر دەکرێت پێش ئەوەی داواکەی 
بچێتە مەحکەمە، کە ئەمە قۆناغێکی زۆر گرینگە 
بەپێی جۆری توندوتیژیەکە ھاوکاری پێش����کەش 
بە ئافرەتەکە دەکرێت. زۆربەی کات کێش����ەکان 
لە ناو بەڕێوەبەرایەتی چارەس����ەر دەکرێن،بەالم 
لە ئەگەری چارەسەر نەبوونی کەیسەکە ڕەوانەی 

دادگا دەکرێت بۆ لێکۆلینەوە.

لە ژێر ڕۆش����نای ئەم بابەتە چەند دیمانەکمان 
ئەنجامداوە لەگەڵ ئافرەتێکی قوربانی دەس����تی 
توندوتیژی خێزانی کە ڕووب����ەڕووی بۆتەوە ھەر 

تەمەنی ھەرزەکاریەوە : 
)ر . ع . ک (، ن����اوی ئافره تێك����ی قوربان����ی 
توندوتی����ژی خێزانی����ە تەمەن����ی 2٣ س����اڵە لە 
ڕانی����ە دەژی، یه كێك����ه  له  قوربانیانی دەس����تی 
ھاوسەرەکەی و خاوەنی منداڵێکە، لە تەمەنێکی 
بچووکدا ھاوس����ەرگیری کردوە باس����ی لەوە کرد 
ووت����ی : زۆر ح����ەزم بە خوێندن ب����وو بەاڵم لە 
الیەن باوکمەوە ڕێگەم پێنەدرا درێژە بە خوێندن 
بدەم بۆیە بە ناچ����اری وازم لە خوێندن ھێنا لە 
تەمەن����ی ١٧ س����اڵی بۆ ڕزگاربوونم لە دەس����تی 
باوکم ھاوس����ەرگیریم ئەنجامدا، ب����ەاڵم نەمزانی 
ژیانێکی تاڵم دەبێ����ت و خۆزگەم بە ماڵی باوکم 
دەخواست،لەگەڵ ماڵی خەسوو خەزوورم دەژیام 
و منی����ان کرد بە خزمەت����کاری خۆیان دواتر ڕۆژ 

لە دوای ڕۆژ ژیانم ناخۆش����تر بوو ھاوس����ەرەکەم 
خراپت����ر بوو خیانەت زەوج����ی بەرامبەرم کرد و 
قسە و جنێوو سوکایەتی پێکردنی دنیای پێکردم 
جگە لەوە لێدان و ئەش����کەنجە دانیش����ی کرد بە 
پیش����ەی، بۆیە بە ناچاری ماڵەکەیانم جێهێشت 
و رۆش����تمەوە بۆ ماڵی باوکم، باوکم دەری کردم 
ووت����ی دەب����ێ قبوڵی بک����ەی و بچیت����ەوە ماڵی 
مێ����ردت، بۆیە چووم بۆ ماڵ����ی مامم لەوێ ووتم 
لێی جیادەبمەوە تاکو ئەمڕۆش کێشەکەم ھەر وا 
ماوەت����ەوە چاوەرێم باوکم و مامم ڕەزامەندی دەر 
ببڕن لەس����ەر جیابوونەوەم لێی، منداڵەکەشیان 
داواک����رد و پێم دانەوە چونک����ە کەس قبوڵی نە 
دەکردم ل����ە ماڵی بمێنمەوە،بۆی����ە داواکارم لەم 
وواڵتە زیاتر ق����ەدری ئافرەت بگیرێت و ئەوانەی 
توندوتیژی ئەنجام دەدەن س����زای یاسایی خۆیان 

وەربگرن.

چی بکرێت بۆ ئەوەی کردەی توندوتیژی دژ بە 
ئافرەتان بنبڕ بکرێت؟ 

لە كۆتاییدا پێویستە باڵوکردنەوەی ھۆشیاری 
بەناو چین و توێژەکانی کۆمەڵگا فراوانتر بکرێت 
و ڕۆڵ و پێگ����ە و گرنگی ئافرەت نیش����ان بدرێت 
ل����ە پەروەردەکردنی خێ����زان و کۆمەڵگا،چونکە 
میهرەبانی����ە  و  جوان����ی  س����مبولی  ئاف����رەت 
پێویس����تە ئەوپ����ەڕی ڕێز و بەھ����او مافی خۆی 
پێ بدرێت،ھ����اوكاری زیاتری ئاف����رەت بکرێت و 
لەالی����ەن بەرێوەبەرایەتییەكان����ی توندوتیژی دژ 
ب����ە ئافرەتان و خێ����زان، ل����ە رووبەروبوونەوەی 
كێشەكان و ھەروەھا وش����یاركردنەوەی كۆمەڵگا 
ب����ۆ دووركەوتنەوە ل����ە توندوتی����ژی، ژمارەیەك 
فەرمانگ����ەو رێكخ����راو و مامۆس����تای زانك����ۆ و 
مامۆس����تای ئاین����ی و چاالكوانان����ی مەدەنی و 
بەرێوەبەرایەتیەکان����ی  س����ەر  نوس����ینگەكانی 
توندوتیژی و گرنگی پێگەی ئافرەت زیاتر نیشان 
بدەن، ھەروەھا سزای توندی ئەکەسانە بدەن لە 

ڕووی ئاساییەوە کە توندوتیژی ئەنجام دەدەن.

هۆشیاری ئافره تان له سه ر یاسای به ره نگاربوونه وه ی 
توندوتیژی خێزانی

    پێویستە باڵوکردنەوەی ھۆشیاری بەناو چین و توێژەکانی 
کۆمەڵگا فراوانتر بکرێت و ڕۆڵ و پێگە و گرنگی ئافرەت نیشان بدرێت 
لە پەروەردەکردنی خێزان و کۆمەڵگا،چونکە ئافرەت سمبولی جوانی و 
میهرەبانیە


