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 مەترسییەکانی هزری پیاوساالری

بەشداریی ئافرەت لە کایەی سیاسیدا

 کرۆک����ی هزری پیاوس����االری الواز بینینی ئافرەتە، 
ڕوانین����ە ل����ە ئاف����رەت وەک کەم توانات����ر لە پیاو، 
بەوپێی����ەش پێگ����ە و ش����وێنگەی نزمتر ل����ە پیاو، 
س����ەرچاوەی ئ����ەوەش تێگەیش����تنە ل����ە ڕوانگەی 
بایەلۆژیی����ەوە ب����ۆ توانای مرۆڤ. جی����اوازی هێزی 
بایەل����ۆژی الی پی����او و ئافرەت ک����راوە بە بنەما بۆ 
ژێردەستەکردنی ئافرەت و دوورخستنەوەی لە پێگەی 
کۆمەاڵیەت����ی یەکس����ان. سەرهەڵدانیش����ی هاوکاتە 
لەگەڵ س����ەرهەڵدانی موڵکایەت����ی تایبەت، هەروەها 
پش����تگیری فاکتەرەکانی وەک کولت����ور و ئایدیا لەو 
بااڵدەس����تییەی پیاو. دەتوانین بڵێین پیاوس����االری 
دوو ڕووی هەی����ە، لەالیەکەوە تێگەیش����تنی پیاو بۆ 
ئ����ەرک و مافەکانی و ئەرک و مافەکانی ڕەگەزەکەی 
دیکەش بە ویس����تی خۆی هاوکات دیاریکردنی ڕۆڵ 
و پێگەکەش����ی لەهەمانکاتدا، ڕوویەکی دیکەی ئەم 
چەمکە تێگەیش����تنی ئاف����رەت بۆ ئ����ەم تێڕوانینە، 
لێ����رەدا ناتوانین بڵێن هەم����وو پیاوێک بڕوای هزری 
پیاوس����االری هەیە و هەموو ئافرەتێکیش بڕوای پێی 
نییە، بەاڵم بەگش����تی پیاوس����االری سیستەمێکە کە 

ڕەوایەتی دەدات بە دەسەاڵت و هەژمونی پیاو. 
 پیاوس����االری تایب����ەت نییە ب����ە کۆمەلگەیەکی 
دیاریک����راو، بەڵکو سیس����تەمێکی جیهانی مێژوویی 
کۆمەاڵیەتی فرەڕەهەندە و بە چەندین فۆرمی جیاواز 
و لە تەواوی س����ێکتەرەکانی کار و تەوەرەکانی ژیان 

و کایەکانی بەڕێوەبردن بەش����ێوەیەک لە شێوەکان 
بوونی هەیە، هزری پیاوس����االری میراتێکی هەزاران 
س����اڵەیەو تا ئیس����تاش کاریگەری م����اوە. واڵتانی 
ڕۆژاوا و پێش����کەوتوش بەو قۆناغەدا تێپەڕیون و لە 
ئەوروپای کۆن پیاوساالری وەک پرسێکی سروشتی 

بینراوە. 
 پیاوس����االری لە زمانی کوردیدا کە لە دوو وشەی 
لێکدراوی پیاو و ساالر پێکهاتووە، بە واتای ساالری 
پیاو و دەسەاڵتدارییەتی بەسەر ئافرەتدا، بەوپێیەش 
دوو ڕەگ����ەز کە فاکت����ەری بەردەوام����ی کۆمەڵگەن 
لە ه����زری پیاوس����االریدا هەمان پێگەی یەکس����انی 
مرۆڤبوونیان نییە، بەڵکو یەکێکیان دەس����ەاڵتدار و 
بەهێز و ئەوی دیکە الواز و بێ دەس����ەاڵت، واتە بە 
موڵککردنی ڕەگەزێک بۆ ڕەگەزەکەی دیکە، چاندنی 
جۆرێ����ک لە هزر و ڕوانینی بااڵیی و خۆس����ەپێنی لە 
هەست و دەرون و تێگەیشتنی ڕەگەزێک و ملکەچی 
و گوێڕایەڵی لە هەست و ئاگایی ڕەگەزەکەی دیکە. 
پیاوساالری لە سترەکتۆری کۆمەاڵیەتی کۆمەڵگەی 
کوردی����دا ئامادەیی هەیە، ل����ە بینینی ئافرەت وەک 
تەنه����ا بوونێک����ی فیزیک����ی نەک بوونێک����ی خاوەن 
ه����ۆش و زیرەکی، ل����ە ڕێگریکردن ل����ە پراوەکردنی 
ئ����ازادی و سەربەس����تییەکان و توندوتیژی بەرامبەر 
ئافرەت لەنێو خێزاندا، لە ئاس����تەنگ خستنەپێشی 
لە پانتایی گش����تی ژیان و فاکتەرەکانی پێگەیاندن، 

لە هێڕش����کردنە سەری لە سۆشیال میدیا لە گوتاری 
ئایینی بەش����ێک لە وتاربێژانی ئایینی، لە ریکالم و 
دراما و پەیامی بەش����ێک لە کەناڵەکانی ڕاگەیاندن، 
بەگش����تی لەپێش����دانی ڕەگەزی نێر بەسەر ڕەگەزی 
مێ. بەدڵنیاییەوە هەموو ئەوانەش کاریگەری زۆریان 
هەیەو ئاستەنگی سەرەکین لە پێش هەموو هەوڵەکان 
لەالیەن حکومەت هەروەها ڕێکخراوەکانی کۆمەڵگەی 
مەدەنی و بزووتنەوەی یەکس����انیخوازی ئافرەتان بە 
ئاڕاستەی بەدیهاتنی یەکس����انی جێندەری، هاوکات 
یەکجار بە قورسی لەسەر ئافرەت کەوتووە و سەدان 
ئاف����رەت بوون بە قوربانی ئەو مینتاڵیەتە و هەزاران 
ژیانی����ان لێ کراوە ب����ە دۆزەخ و ئافرەتانی دیکەش 
کە لە کایە جۆراوجۆرەکاندا ئامادەییان هەیە ڕۆژانە 
ڕووبەڕووی نەشتەرەکانی هزری پیاوساالری دەبنەوە. 
لە کاتێک����دا ئاف����رەت نیوەی پێکهێن����ەری هەر 
کۆمەڵگەیەک و دایک����ی نیوەکەی دیکەیە، ئایا چی 
باشییەک لە پەراوێزخس����تنی ئەو نیوەیە و بەهەند 
وەرنەگرتن����ی تواناکانی و ئاس����تەنگ خس����تنەپێش 
س����ەرکەوتنەکانی هەیە، یاخود چی باش����ییەک لە 

بوونی دایکێکی ناهۆش����یار و بێ دەس����ەاڵت و الواز 
هەیە؟.

هەربۆیە لە س����ایەی هزری پیاوس����االریدا، تەنها 
ئاف����رەت قوربانی نیی����ە، بەڵکو ئاف����رەت و پیاو و 
منداڵ و ڕەوتی گەش����ەندنی کۆمەڵگ����ە و بەهاکانی 
مرۆڤایەت����ی لێ����ی زەرەرمەن����دن. فەرامۆش����کردنی 
فێرکردن و پێگەیاندنی ئافرەت سەرچاوەی بەشێکی 
زۆری نەهامەتییەکان����ە. دایکێک کە لەژێر هەژمون و 
دەس����ەاڵتی پیاودا بێت، هەرگیز ناتوانێت مرۆڤێکی 
هاوس����ەنگ و س����اخلەم لەڕووی دەروونی پەروەردە 
بکات، کۆمەڵگەیەک کە تاکە ڕەگەزێک بەڕێوەبەر و 
پالنداڕێژ و دەسەاڵتداری بێت، نابێتە سەرزەمینێکی 
یەکس����ان بۆ تەواوی هاونیشتمانییەکانی و گوزارشت 
ل����ە دونیابین����ی و بەرژەوەندی ه����ەردوو ڕەگەزەکە 
ن����اکات، هەربۆی����ە بەرژەوەندی ه����ەر کۆمەڵگەیەک 
لەوەدای����ە ڕۆژێ����ک زووتر ئ����ەو ه����زرە دواکەوتوو و 
خۆس����ەپێن و تاکڕەهەندە بەجێبهێڵ����ی و دەرفەتی 
یەکس����ان بۆ ئافرەت بڕخس����ێنێ و دەرگاکانی خۆی 

بەڕووی هزری مرۆڤساالری بکاتەوە.

به شی یه كه م
ئاش����کرایە بنەمای یەکس����انی، یەکێکە لە گرنگترین 
بنەما س����ەرەکییە دەستوورییەکان کە هەموو ماف و 
ئازادییە گش����تییەکانی لەسەر بەندە، لە نێوانیشیاندا 
مافی سیاس����ی؛ بەاڵم ش����تێکی تر لە پێدانی مافی 
ئافرەت گرنگترە، ئەویش پاراستنی سنوور و کەرامەتی 
ئافرەتە. بە واتایەکی تر، پاراس����تنی پێگەی ئافرەت 
ش����وێنی بااڵتر و وردتری هەیە لە پێدانی مافەکانی. 
سەرباری س����ەرجەم یاس����ا و بڕیارە نێودەوڵەتی و 
ناوخۆیییەکانی تایبەت بە مافەکانی ئافرەت، کەچی 
هێش����تا لە ئەرزی واقعدا ژنان بەدەس����ت جیاکاریی 
جێندەرییەوە دەناڵێنن. ئەم کێش����ەیەی ئافرەتان لە 
بڕیاردانی سیاسی، تەنیا تایبەت نییە بە کۆمەڵگەی 
کوردستان، بەڵکو کۆمەڵگە پێشکەوتووەکانیش زۆر 
جار مافی تەواویان بە ڕەگەزی مێیینە نەبەخشیوە. 
ب����ۆ نموونە لە زۆرێک لە واڵتانی ڕۆژاوا، بەتایبەتیش 
ل����ە ویالیەتە یەکگرتووەکانی ئەمریکا تا هەنووكه یش 
س����ەبارەت بە هەقدەس����تی کارک����ردن )wage( لە 
زۆرێک لە بوارەکاندا، بەتایبەتیش بوارە پیش����ەیییە 

تەکنه لۆژییەکان، لە نێوان نێر و مێدا جیاوازی هه یه . 
زیاد لەمەیش ئەم جیاوازیی����ە لە هزری بیرمەندان و 
فەیلەس����ووفانیش ڕەنگی داوەتەوە؛ بۆ نموونە، جۆن 
لۆک لە س����ەرەتای س����ەرهەڵدانی ڕەوتی لیبراڵی لە 
س����ەدەکانی هەڤدەیەم لە هزری سیاس����یدا بەڵێنی 
یەکس����انیی بە ئاف����رەت دا و باس����ی پێکەوەژیانی 
مرۆڤەکان����ی دەکرد ب����ە هەر دوو ڕەگ����ەزەوە؛ بەاڵم 
هەندێ����ک توێژین����ەوە دەری دەخەن ج����ۆن لۆکیش 
تەنیا باس����ی پیاوی کردووە؛ ناکرێت وەک بیرمەندی 
یەکس����انیی جێندەری و ڕزگاریی ژن س����ەیر بکرێت. 
تەنانەت "هۆبز"یش کە بە یەکێکی تر لە بیرمەندانی 
پەیمانی کۆمەاڵیەت����ی هەژمار دەکرێت، پلەیەلی زۆر 

نزمتر بە ئافرەت دەبەخشێت بەرامبەر بە پیاو.
جگە لەمە ئەگەر لەسەر زمانی ئەدەبیاتی جیهان 
لە گش����ت بوارەکان، بەتایبەتیش لە بواری سیاسی 
ورد ببێنەوە، دەبینین کە جۆرە پیاوساالرییەک لەناو 
ئەدەبیاتەک����ەدا ڕەنگی داوەت����ەوە. بێگومان ئەوەی 
لە زەینی مرۆڤدا بێت دێتە س����ەر زمانیش. تا پێش 
چەند ساڵێک لە زمانی ئینگلیزیدا، بە "گوتەبێژ"یان 
دەگ����وت spokesman، بە بازرگانیش����یان دەگوت 
businessman. ل����ەم دوایییانەدا و پاش وەرگرتنی 
ئەم کار و پۆس����تانە لە الیەن ژنان����ەوە، ناچار هەر 

 spokespersons یەک لەم چەمکانەیان گۆڕی ب����ۆ
و، businesswomanیش����یان زیادک����رد. لە زمانی 
کوردیشدا هەمان دۆخ بەرقەرارە. زۆرن ئەو پەندانەی 
کە بەسەر شان و باڵ و دەستڕۆییی پیاواندا گوتراون 
و جەخت لەسەر بااڵدەستبوون و عەقاڵنیتربوونی پیاو 
دەکاتەوە و ئافرەت وەک "زەعیفە" وەس����ف دەکات. 
ئەمانە س����ەر دەکێش����ێت بۆ ئاستەنگدروستکردن لە 
بواری بەش����داریی سیاس����ی و بڕیاردانی سیاس����یی 

ئافرەت.
کۆمەڵگەی کوردییش بێبەری نییە لەم جیاکارییەی 
ژن و پشتگوێخستنی ڕۆڵی ژنان لە کایە سیاسییەکان. 
هەرچەندە هەندێک لە ژنانی کورد پێگە و ڕۆڵی زۆریان 
هەبووە، وەک خانزادی میری سۆران، مەستوورەخانی 
ئ����ەردەالن و چەندانی تر هەن کە ناویان لەنێو کورد 
بە زیندووێت����ی ماوەتەوە. ل����ەم دوایییانەیش چەند 
هەوڵێک دراوە بۆ زیاتر پەڵکێش����انی ئافرەت بۆ نێو 
کایەی دەس����ەاڵت و یەکە کارگێڕی و حکوومییەکان. 
لە دەستووری عێراقیشدا باس لە پاراستنی مافەکانی 
ئافرەت دەکات و بەپێی یاس����ای ژمارە )23( ساڵی 
)2003( لە هەرێمی کوردس����تانیش هاتووە کە، "ئەو 
ئافرەته ی مۆڵەتی منداڵبوون یان دایکایەتیی هەبێت، 
بە درێژاییی ماوەی مۆڵەتەکەی مووچە و دەرماڵەی 

ت����ەواوی پێ دەدرێ����ت." ئەم����ە نموونەیەکە لەو 
دەس����تکەوتە وەدیهاتووان����ەی ماف����ی ئافرەتان لە 
هەرێمی کوردس����تان. ئەگەرچی "عیبرەتی یاس����ا لە 
جێبەجێکردنیدایە"، بەاڵم بوونی زەمینەی یاس����ایش 

بەشێکی گرنگە لە چەسپاندنی مافەکانی ئافرەتان.
* بەکالۆریۆس لە زانستە سیاسییەکان

لە سایەی هزری پیاوساالریدا، تەنها ئافرەت قوربانی نییە، بەڵکو 
ئافرەت و پیاو و منداڵ و ڕەوتی گەشەندنی کۆمەڵگە و بەهاکانی 
مرۆڤایەتی لێی زەرەرمەندن. فەرامۆشکردنی فێرکردن و پێگەیاندنی 
ئافرەت سەرچاوەی بەشێکی زۆری نەهامەتییەکانە

"ئەو ئافرەته ی مۆڵەتی شاگوڵ موسڵح ئەنوەر*
منداڵبوون یان دایکایەتیی 
هەبێت، بە درێژاییی ماوەی 
مۆڵەتەکەی مووچە و دەرماڵەی 
تەواوی پێ دەدرێت." ئەمە 
نموونەیەکە لەو دەستکەوتە 
وەدیهاتووانەی مافی ئافرەتان 
لە هەرێمی کوردستان
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بەکارهێنانی ڕەوشت و ڕەفتاری دروست لە 
بەکار هێنانی سۆشیال میدیا و بەکار هێنانی زمانی 
لۆژیك و تەندروست لە جێگای زمانی زبر و جنێو

پتریا جاران ئه گه ره كێ ساده  هه یه ، لێ هه ر مه زن دبیت و هه تا كو 
دبیته  ملمالنێ و هه ڤڕكی و پاش���ی توند دبیت و توندوتیژی دهێته  
بكارئینان. یانكو هه ر جۆره  فش���اره كا جه س���ته ی ل س���ه ر له شێ 
مرۆڤی یان مۆرالی ل س���ه ر ده روون���ی مرۆڤی، دبێژنێ توندوتیژی، 
ئه ڤج���ا چ س���ڤكاتیكرنێ بن یان گۆتنێن كرێ���ت، هه تاكو دگه هیته  
كوش���تنێ و ژناڤبرنێ. هه می دبیت���ه  توندوتیژی، یانكو ئه گه ر هه ر 
كه س���ه كێ گۆتنه كا نه راست بێژیته  ئێكی یان بشكێنیت یا گۆتنه كا 
ب دوی���ڤ ویڤه  بینیت دچیته  د وێ  خان���ێ  دا، یا ده روونی كێمتر 
نینه  ژ یا جه س���ته یی، ئه گه ر برینا برینداركرن���ێ یا دیار بیت، لێ 
ی���ا ده روونی یا ڤه ش���ارتی یه  یا كوژه كه ، ل هن���ده ك ده لیڤان پتر 

كارتێكرنێ دكه ت.
گۆتنا مه زنا دبێژیت س���اخ دبن شوینا خه نجه را. لێ ساخ نابیت 
شینا خه به را. چونكی خه به ر و سڤكاتیكرنێ كارتێكرنا وان دمینیت 

و ساخ نابیت.
س���ه باره ت ئه گه رێ���ن بكارئینانا توندوتیژیێ، دش���ێین ئه گه رێن 

بكارئینانا وێ د چه ند خاله كان دا دیار بكه ین:
1� هه بوونا نه خۆش���یان، ئه ڤ نه خۆش���یه  یا ده روونی بیت یان 

جه سته یی یان مێشكی بیت یان ده روونی.
2� دبیت ئه وێ توندوتیژی بكاردئینیت ماددێ هوشبه ر بكاربینیت.
3� الوازیا شیانێن جڤاكی: ئه و كه سێ توند و تیژیێ بكاردئینیت 
دش���ێین بێژین ش���یانێن جڤاكی دالوازن، ژبه ر هندێ بكار دئینیت، 
ئه گ���ه ر وی كه س���ی ش���یانێن جڤاكی یێ���ن بهێز هه بن، ش���یانێن 
گوهداریكرنێ ل بیر و بۆچوونین كه س���ێن دی هه بیت، توندوتیژیێ 

بكارنائینیت.
4� خۆكۆنترۆلنه كرن ل ده مێ تووره بوونێ، ئه وی كه سێ شیانێن 

خۆكۆنترۆلكرنێ نه بن، ل ده مێ تووره بوونێ دا، په نایێ  ده به تێ .
توندوتیژی ل س���ه ر هه ر مرۆڤه كی ی���ا كارتێكه ره  هه ر چ ره گه ز 
و ته م���ه ن بی���ت، به لێ یا ژن���ان كاریگه ریا وێ ل س���ه ر خێزانێ و 
پاش���ی جڤاكێ ب گشتی هه یه ، ژن قوربانیا س���ه ره كی یا وێ یه ، 
ده مێ ساالنه  ئامار دهێنه  راگه هاندن، دیاردبیت كو توندوتیژی كێم 
نه بووی���ه ، هنده ك جاران زه الم ل گه ل ژن���ان بكاردئینن و هنده ك 

جاران ژی ژن بخوه  دژی ژنێ بكاردئینن.
توندوتیژی ل به رانبه ر زارۆیان دبیته  ئه گه رێ:

1� الوازیا كه سایه تیا زارۆیی.
2� باوه ری بخوه  نابیت.

3� پشتبه ستنێ ناكه ته  سه ر خوه  هه رده م پشتا خوه  ب خه لكێ 
دیڤه  گرێدده ت.

4� شیانین ده ستپێشخه ریان د كاری دا نینن.
5� په یوه ندیێن جڤاكی یێن وی الواز دبن.

6� نه شێت بریارێ ل سه ر شێوازێ ژیانا خوه  بده ت.
7� هه رده م د دولیێ و ترسێ دا دژیت.

8� پتری���ا جاران خه ونێن نه خ���ۆش دبینیت یان ژخه و رادبیت و 
ڤه دجنقیت.

9� شه ڤێ دمیزته  بخوه ڤه .
10� دانێن خوارنێ و ڤه خوارنێ ێین وی تێكدچن.

11� ل خواندنێ ڤه دمینیت هه كه  قوتابی بیت.
12� تووشی نه خۆشیێن ده روونی دبیت.

چاره سه ری
ئێك: باش���كرنا بارێ ئابۆری یێ خێزانێ و تاك،ب تایبه ت ژنان 

بۆ هندێ پشت ب ئابوورێ خوه  به ستن.
دو: هوشیاكرنا تاكی ل هه ردو ره گه زان بێ جوداهی.

س���ێ: هوشیاركرنا خێزانێ بۆ هندێ جوداهیێ ل ناڤ زارۆیان دا 
ل هه ردو ره گه زا نه كه ت، ب تایبه ت كچان.

چار: ده ركرن���ا قانوونا توند ژ الیێ  ده وله تێ ڤه  ل به رامبه ر وان 
كه سان كو توندوتیژیێ دكه ن، ب تایبه تی كچان.

پێنچ: به الڤكرنا هوشیاریێ ل ناڤ ژنان ده رباره ی ماف و ئه ركێن 
خوه .

شه هیدان مه هدی

توندوتیژی ب 
خواندنه كا نازكتر

لە ڕۆژگاری ئەمڕۆماندا کاتێک باس لە سۆشیال 
میدیا دەکرێت،بێگومان س����ەرەڕای الیەنی باش 
و پۆزەتی����ڤ ک����ە س����وودی لێوەردەگیرێت لە 
ژیانی ڕۆژانەماندا س����ەرەڕای ئەوە الی بەشێکی 
ت����ری تاکەکان����ی کۆمەڵگا ئ����ەو بیرکردنەوەیە 
پێچەوان����ە بۆتەوە، کە سۆش����یال میدیاو تۆڕە 
کۆمەاڵیەتیەکان بوون بە ئامرازێک بۆ تێكدانی 
ئاسایشی كۆمەاڵیەتی و نیش����تمانی، ناشیرین 
كردنی جوانی����ەکان و پیرۆزییەكانی کۆمەڵگا، 

واتە ئاراستەیەکی نێگەتیڤی وەرگرتووە .

 ل����ە دوای دەركەوتن����ی میدیای����ی ئازاد لە 
هەرێم����ی كوردس����تان و س����ەرهەڵدانی زمانی 
ڕەخنە و ئازادی لە بیروڕا دەربڕین،کە بەردەوام 
ڕۆژ ل����ە دوای ڕۆژ ل����ە پەرەس����ەندن و فراوان 
ب����وون دایە،بەكاربردنی زم����ان وەک كردەیەك 
بەکار هێن����راوە ک����ە بۆ ڕق و کین����ەو جنێودان 
و تەهش����یرکردن لە سۆش����یال میدی����ا ڕەنگی 

داوەتەوە.
ڕەخن����ەو ڕق تێک����ەڵ بە یەک ک����راوە، کە 
ئ����ەم دیاردەی����ەش دەتوانی����ن بڵی����ن هەموو 
بوارەکان����ی کۆمەڵگای گرتۆت����ەوە وەک بواری 
ئاب����وری،  )کۆمەاڵیەتی،سیاس����ی،هونەری، 
پ����ەروەردە ...هت����د(، کە زۆرب����ەی کات ڕق و 
کین����ەی هەڵگی����راو کۆکراوەکان ل����ە بابەتێکدا 
هەمووی لە سۆش����یال میدیا خاڵی دەکرێتەوە 
بە ش����ێوەکی زۆر هەڕەمەکی و نا شارستانیانە 
کۆمێنت دەدرێت، دوور لە بەکارهێنانی زمانێکی 

لۆژێکی و نەرم و سەردەمی.
بەکار هێنان����ی زمانی زبر و توندوتیژ لەالیەن 
ئەو کەسانەی پەیڕەو دەکرێت کە هەڕەمەکیانە 
سۆش����یال میدیاو تۆڕە کۆمەاڵیەتیەکان بەکار 
دەهێنن بووە بە دیاردەکی ترسناک و بەرباڵو .
بێگومان ڕەخنە هەبووە و ڕەخنەش گیراوە 

و ماف����ی هەموو كەس����ێكە ڕەخنە بگرێت،بەاڵم 
بەش����ێوەیەکی شارس����تانیانە و ک����ە زمانێكی 
شارس����تانی بەكارببرێ����ت، بەڵگ����ە بخرێتەڕوو 
چارەسەر و پێشنیازی دروست پێشكەش بكرێت 

بۆ ئەو بابەتەی کە ڕەخنەی لێ گرتووە .
وەک الم����ان ڕوون����ە ک����ە ب����ە ش����ێوەیەک 
بەکاربردن����ی ت����ۆڕە کۆمەاڵیەتی����ەکان ڕەگ����ی 
داکوتاوە، کاریگەری س����لبی لەسەر پەروەردە 
و هەڵس����وکەوت و ڕەفتاری مندااڵن و گەنجانی 
ئەم وواڵتە دروستکردووە، بەهۆی ئەوە، کردەی 
توندوتیژی����ەکان و کێش����ەی کۆمەاڵیەتی����ەکان 
ڕووی����ان لە زیادبوون ک����ردووە، ئەمەش بەپێی 
ئ����ەو ئاماران����ەی ک����ە بەڕێوەبەرایەتیەکان����ی 
و  خێزان����ی  توندوتی����ژی  بەرەنگاربوون����ەوەی 
خس����توویانەتە  و  ڕایانگەیاندووە  ڕێکخراوەکان 
ڕوو. زۆرین����ەی خێزان����ەكان ڕێگا ب����ەو جۆرە 
بەکارهێنان����ەی سۆش����یال میدی����ا ن����ادەن کە 
کچەکانی����ان یاخ����ود کوڕەکانی����ان ل����ە تۆڕە 
ل����ە دەر  کۆمەاڵیەتی����ەکان دەردەک����ەون، وە 
ئەنجامدا بەریەكەوتن ڕوودەدات لە نێوان خێزان 

و منداڵەکانیاندا.
ڕۆژان����ە دەبینی����ن و دەبیس����تین ك����ردەی 
)خۆس����وتاندن و خۆ كوش����تن ی����ان کوژران( 
بەهۆی کێشەی کۆمەالیەتی روویان لە زیادبوون 
کردووە. بە هۆی ئەوەی س����وكایەتی بە شكۆ و 
بەه����ای مرۆڤ دەكرێت کە زۆربەی کات بەهۆی 
سۆش����یال میدیا و ت����ۆڕە کۆمەاڵیەتیەکان ئەم 
دەرنجام����ە دڵتەزێنان����ە ڕوو دەدەن. كاتێك بە 
نەش����یاو(بەتایبەتی،وە  پۆس����تی  و  )كۆمێنت 
جنێ����و ناوزراندن و هەڕەش����ە و گاڵتەكردن بە 
خاوەن پێداویس����تی تایب����ەت و گاڵتە کردن بە 
رۆشنبیر و سیاس����ی و پیرۆزییەكان دەکرێت و 

رووداوی نەخوازراو لەو بارەوە ڕوودەدەن.
بەكارهێنانی سۆشیال میدیا لە كۆمەڵگەیەك 

بۆ كۆمەڵگەیەكی تر جیاوازتر و كاریگەرییەكەشی 
جیاوازترە. لە هەندێ ل����ە کۆمەڵگاکاندا زمانی 
زب����ر و جنێودان، ناوزڕان����دن و لە كەداركردن، 
سووكایەتی و بێ ڕێزی پێكردن زۆر بەرباڵوە و 
کێش����ەو گرفتەکانیش زیاترن .تاكەکان زۆربەی 
کات نا بەرپرس����انە و نایاساییانە و زۆرجاریش 
نادیارانە لە ناو تۆڕە كۆمەاڵیەتییەكاندا رەفتار 
دەکەن. هەموو ئەمانەش ڕاستەوخۆ كاریگەری 
لەسەر ئاستی ڕۆشنبیری تاك دروست دەكات.

چی بکرێت بۆ کۆنترۆڵک����ردن و ڕێپێگرتنی 
ئەم دیادردە نەخوازراوانە ؟ 

ب����ۆ بنیادنان����ی ژینگەیەكی تەندروس����ت و 
کۆمەڵگایەک����ی ئ����ارام پیویس����تە )خێ����زان و 
پ����ەروەردە و ڕاگەیاندن( ڕۆڵ����ی کارا بگێرن و 
پڕۆگ����رام و بەرنامەی پەروەردەیی زیاد بکرێن. 
وە چاودێ����ری ب����ەردەوام هەبێ����ت و وەزارەتی 
ڕۆش����نبیری ب����ۆ كۆنتڕۆلی سۆش����یاڵ میدیا و 
کەناڵەکان����ی ڕاگەیاندن بەت����ەواوی ئەرکی ئەم 
چاودێریکردن����ە بگرنە بەر،وە ئەو كەس����انەی 
ڕووبەڕووی س����زا ببنەوە كە خراپ سۆش����یال 
میدیا بەكار دەهێنن. وە پێویستە گرنگی زیاتر 
بە ئەو چارەسەرانە بدرێت کە لەڕێگای )میدیای 
بینراو بیس����تراو( بێنە بەر باس و س����ەردێری 
گرنگترین بابەت بن، ئەو پڕۆگرام و بەرنامانەی 
کە کاریگەری نەرێنی لەس����ەر کۆمەڵگا و تاک 
دروس����ت دەکەن لە ڕاگەیاندنەکاندا پێشکەش 
نەکرێن یاخود سنووردار بکرێن،بۆ ئەوەی ژینگە 
و کۆمەڵگایەکی دوور ل����ە توندوتیژی و زمانی 
زبر و دوور لە بێرێزی و ئاژاوەگێری و تێكدانی 
شیرازەی خێزان و الدان لە بەهاكانی ئەخالقی 

میدیایی بنبڕ بکرێن . 

ڕێژین قاسم محمود

و ڕاگەیاندن( ڕۆڵی کارا بگێرن و پڕۆگرام و بەرنامەی پەروەردەیی زیاد بکرێن بۆ بنیادنانی ژینگەیەكی تەندروست و کۆمەڵگایەکی ئارام پیویستە )خێزان و پەروەردە 
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 ماف و ئازادی ئافره ت 
له بابه ته هه ره گرنگه 
کانی کۆمه ڵگه یه له 
سه رتاسه ری جیهان

 له تاراوگه وه 

فه زیله شۆرش - هۆڵەندا

خراپی دۆخی ئافره ت له زۆربه ی واڵتانی جیهان وایکرد که 
ئافره تان بۆ مافی خۆیان ده ست به خه بات و شۆرش بکه ن 
له س���اڵی 1900 ئافره تان له واڵتانی ئ���ه وروپا و ئه مریکا 

ونیوزله ندا.
 ده ستیان به خۆپیشاندان و بزوتنه وه  کرد بۆ چاکردنی 
دۆخی ئاف���ره ت و وه رگرتنی مافی خۆیان به ش���ێوه یه کی 
یه کس���ان له گه ڵ پیاوان وورده وورده توان���را له زۆربه ی 
واڵتان���ی جیهان مافی ئافره ت و کچان به یاس���ا رێکبخرێ، 
به اڵم به داخه وه  هێش���تاش له زۆربه ی واڵتان مافی ئافره ت 
هه ر پێش���لکراوه بۆیه ماف و ئ���ازادی ئافره تان بابه تێکی 
گرنگ���ه و، ژماره یه ک���ی زۆر ل���ه رێکخ���راوه و بزوتنه وه ی 
ئافره تان له س���ه رمافی ئاف���ره ت کارده كه ن و بگره له واڵته 
پێشکه وتووه کانیش توندوتیژییه كی نه رم به رامبه ر ئافره ت 
ده کرێ و، خۆدزینه وه له جێبه جێکردنی یاسا له م واڵتانه 
دیارده یه کی نامۆ نیه، بێگوم���ان بوونی ئه م ژماره زۆره ی 
رێکخ���راوه نێوده وڵه تی و ل���ۆکاڵ و بزووتنه وه ی ئافره تان 
له جیهان ب���ۆ داکۆکیکردن له ماف���ی ئافره ت جه خت له 
بوونی پێشلکاری له مافی ئافره ت ده کات، ئه م رێکخراوانه 
پاش خه باتێکی زۆر توانویانه تا راده یه کی باش کاریگه ری 
باش���یان هه بێت بۆ هه موارکردنی یاسا و رێنماییه کان و، 
به دواداچون بۆئه م خااڵن���ه بکرێت که مافی ئافره تی لێ 

پێشلکراوه .
له گه ڵ ئه م ده سته به ركردنه ی زۆربه ی مافه کانی ئافره ت، 
به اڵم هێش���تا نه گه یشتۆته راده ی یه کسانی ته واو بۆیه زۆر 
له م بزوتنه وانه به ره و فیمینستی رۆیشتون و ده رۆن و داوای 
یه کس���انی ته واو ده كه ن، وه نایانه وێ به هیچ بیانویه ك به 
تایب���ه تی بیانووی ره گه زنامه ی مامه ڵه ی جیاوازیان له گه ڵ 
بکرێ���ت و، ماف و ئ���ازادی ئافره ت بوویته ل���ه بابه ته هه 
ره گرنگه کان���ی کۆمه ڵگه كان له سه رتاس���ه ری جیهان، هه 
ر بۆی���ه ش خه بات به رده وامه تا یه كس���انی و دادپه روه ری 
له نێوان پیاو و ئافره ت به ش���ێوه یه کی ته واو به ر قه رار ده 

بێت.

دەرکەوت����ن و دروس����ت بوونی م����ووی ڕەق و 
زیاددە لەسەر ڕوخس����ارو جەستەی ئافره تان 
ل����ە ئافرەتان����دا دۆخێک����ی زۆر ناڕەح����ەت و 
بێزارکەرە،کە ئەم حاڵەتە الی هەموو خانمێک 
بابەتێكی هەس����تیارە وە كاریگ����ەری دەبێت 

لەسەر جوانی ڕوخسار و جەستەی .

لە ئێستادا ئەم حاڵەتە لە ئافره تاندا ڕووی 
لە زیادی کردووە و هۆکارەکانیشی جیاوازن لە 
ئافره تێكه وه  بۆ ئافره تێكی تر، دروس����تبوونی 
هۆکارەک����ەی  هەندێج����ار  زی����اددە  م����ووی 
نەخۆش����ییە. دەرکەوتنی مووی ڕەق لەس����ەر 
چەناگە هۆکاری سەرەکی لەزیادبونی هۆڕمۆنی 
نێرینەیە، لەبەرامبەریدا هۆڕمۆنی مێینە ڕوو لە 

کەم بوونەوە دەکات.
ئەم گرفتە لە ئافره تاندا تووشی بێ ئومێدی 
و خۆمۆکی����ان دەکات پێی بێزار دەبن، چونکە 
ئافره ت����ان گرنگیەکی زۆر ب����ە دەمووچاویان 
دەدەن بۆ ئەوەی س����ەرنج راکێش دەربکەون 
و پێس����تێکی ڕەونەقدار و س����افیان هەبێت و 

بدرەوشێتەوە.
  هۆكارەکانی دروستبوونی مووی زیادە؟        
بەرهەمهێنان����ی  ڕێ����ژەی  تێکچوون����ی   -1

 هۆڕمۆنی ئسترۆجین:
تێکچ����وون ل����ە ڕێ����ژەی بەره����ەم هێنانی 
هۆرمۆن����ەکان کاریگەری راس����تەوخۆیان هەیە 
لەسەر زۆر لە کێشەو گرفتە تەندروستیەکان، 
ئ����ەم گرفت����ەش زیادبوون����ی م����ووی رەق و 
رەش ل����ە جەس����تەی ئافره ت����ان و بەتایبەتی 
دەمووچ����او ژێ����ر چەناگە ب����ە ڕێژەیەکی زۆر 
هۆڕمۆنی  بەرهەمهێنان����ی  کەمبوون����ەوەی  بۆ 
مێینەیە کە لە ئافره تاندا هەیە و پێ دەوترێت 
)هۆڕمۆنی ئسترۆجین(، کاریگەری زۆری هەیە 
لەس����ەر هەموو ئەو بابەتانەی بە ئافره تانەوە 

پەیوەس����تە، هەروەها لەم حاڵەتەدا هۆڕمۆنی 
نێرینە ڕێژەک����ەی لە ئافره تاندا بەرزدەبێتەوە، 
کە هۆکاری ئەم����ەش زۆر جار دەگەڕێتەوە بۆ 

ناچاالکی و گرفتی غودە .
2- دروستبوونی کیسی هێلکە دان :

کیس����ی هێلکەدان ئەو کیسە پڕ ئاوانەن کە 
لەناو یاخود لەسەر روکەشی هێلکەدان دروست 
دەیێ����ت زۆربەی کات بە ه����ۆکاری تێکچوونی 
هۆڕمۆن دادەنرێن و بەمەش کاریگەری لەسەر 
دروستبوونی مووی زیادە لە ئافره تاندا دەبێت 
. دروستبوونی کیس����ی هێلکەدان دەبێتەهۆی 
ئازار و پێویس����تە بە زووترین کات چارەسەر 
بکرێ����ت، چونکە ترس����ی هەی����ە بگۆڕێت بۆ 

وەرەمی شێرپەنجە.
گورچیل����ە  س����ەر  ڕژێنەكان����ی  هەروەه����ا 
ئەوە  كارنەكات،  تەندروس����ت  بەش����ێوەیەكی 
هۆكار دەبێت بۆ بەرزبونەوەی ئاستی هۆرمۆنی 
)كۆرتیزۆن و تس����یتیرۆن ( لەناو خوێنیاندا و 
تێكچونی دەردانی هەر گالندێك لەناو جەستەی 

ئافره تاندا هۆكارە بۆ ئەم حاڵەتە .
لەم سااڵنەی دواییدا ئەم نەخۆشییە ڕووی 
لە زیادبوون کردووە، بەشێکی زۆری ئافره تان 
لە ئەنجامی پش����کنینی نەخۆش����ی تردا بۆیان 
دەرکەوتووە کە کیسی هێلکەدانیان هەیە، هەر 
بۆیە پزیش����کان ئام����ۆژگاری ئافره تان دەکەن 
کە بۆ سەالمەتی تەندروستی خۆیان پشکنین 

ئەنجام بدەن.
3- دووگیان����ی ی����ان بەکارهێنان����ی ئ����ەو 

دەرمانانەی ڕێگری دەکات لە سکپڕی:
لە کات����ی دووگیانیدا جەس����تەی ئافره تان 
بەسەردا  گۆڕانکاری  بەشێوەیەکی سروش����تی 
دێت زۆر کات ئەم حاڵەتەش روو دەدات بەاڵم 

کاتیە.
هەروەها ئەو دەرمانانەی کە بۆ ڕێگریکردن 

ل����ە س����کپڕی ب����ەکار دەهێنرێ����ن، کاریگەری 
نێگەتیڤ دروس����ت دەکەن لەس����ەر جەستەی 
ئافره تان، مووی زیادەو ڕەق دروست دەکات .

4- زیاد بوونی تەمەن :
هەندێكجار هۆکاری زیادبوون و هەڵكشانی 
تەمەن ه����ۆکارن بۆ ئ����ەوەی هۆرمۆنەکان بە 

چاالکی کارنەکەن ئەم گرفتە دروست ببێت.
ئەو ڕێگا چارانە چین بۆ ئەوەی ئەم گرفتە 

بنبڕ بکرێت چارەسەر ببێت؟
ه���ۆکار  دەسنیش���انکردنی  س���ەرەتا   -1

دروستبوونەکەی :
ئینجا ب����ە پێی ج����ۆری ه����ۆکار و گرفتە 
تەندروس����تیەکە چارەس����ەر دابنرێت لە الیەن 
پزیش����کی پس����پۆر پێ����ش بەكارهێنانی هەر 
چارەسەرێك، بوار بە پزیشك بدەن بەدوای ئەو 
هۆکارەدا بگەڕێت كە لەپشت پەیدابوونی ئەو 
مووە زیادەیەوەیە و هۆکارە بۆ دروس����تبوونی 

ئەم گرفتە .
2- گۆڕانکاری لە سیستەم و شێوازی ژیان:

پڕۆفیس����ۆر دکت����ۆر فەهریتین کێلش����تمور      
 ،)  Prof. Dr. Fahrettin Keleştemur  (
ئاماژەی بەوە داوە کە گۆڕانکاری لە سیستەم 
و ش����ێوازی ژی����ان و ڕۆڵ����ی گرن����گ دەبینن 
لەچارەس����ەری ئەم گرفتەدا، دکتۆر فەهریتین 
کێلشتمور گوتی:" ئەگەر هۆکارەکان هەرچیەک 
بن ل����ە دروس����تبوونی ئەم گرفتە پێویس����تە 
گرنگی بە خۆراکی گونجاو و ڕاهێنانی ئاسایی 
و بەتایبەتی س����ەرەڕای ئەوەش، دیاریکردنی 
هۆکارە بۆماوەییەکان بۆ دروس����تبوونی مووی 
زیادە، پێویستە س����ەردانی پزیشکی پسپۆڕی 
بۆماوه ی����ی بکرێ����ت و ڕاوێ����ژی بۆماوەیی بۆ 

نەخۆشەکان دابین بکات.
3- نوێتری���ن رێگەچارەس���ەر بریتی���ە ل���ە 

بەکارهێنانی لەیزەر:

لە ئێستادا لەیزەر بە باش����ترین چارەسەر دادەنرێت کە ئافره تان 
پەیڕەوی دەکەن بۆ چارەس����ەر کردنی ئەم گرفتە بۆ بنبڕکردنی موی 
زیادە و چەند جەلس����ەیەک دادەنرێت ب����ۆ البردنی مووی زیادەکە بە 
لێزەر لێدانی ش����ەپۆلی لەیزەر و لەناوبردنی م����وەكان بۆ ماوەیەكی 
درێ����ژ ڕێژەی مووەکان بەڕێژەیەکی باش ڕوو لە کەمبوونەوە دەکات، 
هەروەها چارەسەری تایبەت بۆ ئەو کەسانە دەنووسرێت کە کێشەی 

هۆرمۆنیان هەیە.
٤- بەکارهێنانی کرێم:

هەندێك كرێم كە دەبنەهۆی هێواشكردنەوەی گەشەی مووەكان.
 

بــۆچی مووی زیــادە لــەسەر رووخـسار 
و جەستەی ئافره تان دروست دەبێت؟ 

 ڕێ�����ژین قاسم محمود

ئەو ڕێگا چارانە چین بۆ ئەوەی ئەم گرفتە بنبڕ بکرێت چارەسەر ببێت 

لە کاتی دووگیانیدا جەستەی ئافره تان بەشێوەیەکی سروشتی گۆڕانکاری بەسەردا دێت 

زۆر کات ئەم حاڵەتەش روو دەدات بەاڵم کاتیە
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ل����ە  نەتەوەیەكگرت����ووەكان  رێكخ����راوی   -  
راگەیەندراوێكدا نیگەرانی خۆی لە بارەی باروودۆخی 
ئابووری ناوخۆی ئەفغانستان وكاریگەرییەكانی بۆ 
س����ەر ئافرەت و مندااڵنی ئەو واڵتە باس دەكات 
و دەڵی كە نزیك����ەی 80% لەو ئاوارانەی كە ماڵ 
و حاڵی خۆی����ان جێدەهێلن،ئاف����رەت و منداڵن. 
"هنریتا فورد"بەرێوەبەری جێبەحێكاری یونیسف 
لە راگەیەندراوێكدا ئاماژە بە بەڵگەی باوەڕپێكراو 
كردووە كە بە هۆی نالەباری باروودۆخی ئابووری، 
خێزانەكان هەندێ  جار ناچارن منداڵە كچەكانیان 
ه����ەر لە تەمەنی زۆر بچ����ووك مارەبڕی بكەن لە 
پێناو وەرگرتنی پ����ارە و ئاماژە بە منداڵێ  كچی 

20 رۆژە دەكات. 

- ل����ە مانگ����ی دیس����مبەری هەموو س����اڵێكدا 
باڵوكراوەی "فانیشال تایمز"كاریگەرترین ئافرەتی 
ساڵ لە جیهاندا دەسنیشان دەكات، بۆ ئەمساڵیش 
25 ئافرەت لە هەموو بوارەكانی سیاسی، هونەری 
و داهێن����ەر و.. دەستنیش����ان ك����ردووە، لەوانە 
"نانسی بیلوسی "سەرۆكی پەرلەمانی ئەمەریكا، 
سیاس����ەتمەداری س����وماڵی "مەریم ال حمدی" و 
سەرۆك كۆماری تایوان"تساوی اینگ ون". بە پێی 
راپۆرتەكە كاریگەرترین ئافرەتی جیهان بۆ ساڵی 
2021 " انگوزی اوكونجو-ایواال"سەروكی رێكخراوی 

بازرگانی جیهانییە كە بە رەگەز ئەفریقییە. 

- ب����ە پێی هەواڵ����ی "عی����الج نیوز"رێكخراوی 
چاودێری لە سەر تەندروستی بەریتانیا،رایگەیاند، 
توێژینەوەیەك����ی نوێی زانس����تی چارەس����ەرێكی 
گونج����اوی بۆ كێش����ەی ل����ە بارچوون����ی منداڵ 
دۆزیوەت����ەوە، ئ����ەو توێژینەوەی����ە ل����ە رێگەی 
هۆرمۆن����ەوە ئەنجامدەدرێت كە پێ����ی دەوترێت 
"هۆرمون دەرمانی" كە لەگەڵ پرۆجسترۆن بۆ ئەو 
دایكانە بەكار دەهێنرێت كە كێشەی لە بارچوونی 
منداڵی����ان هەیەو كاریگەری باش����ی هەبووە و بە 
پێی ئ����ەو توێژینەوە بێت س����ااڵنە منداڵی زیاتر 
دێنە دونیاوە و دایكانیش لەونیگەرانییە رزگاریان 
دەبێت و قۆناغێكی گەشبینانە له دووگیانی دێتە 

ئاراوه.

-" باربارا دی ئانجلێس"نووس����ەری ئەمەریكی 
ل����ە كتێبەكەیدا ب����ە نێوی "نهێنی س����ەركەوتنی 
ئافرەتان ل����ە كۆمەڵگەدا" باس لەوە دەكات،" بۆ 
ئەوەی ئافرەتان س����ەركەوتنی زیاتر تۆمار بكەن، 
پێویس����تە لە گرووپێكدا وەك����و تیم كار بكەن و 
هەماهەنگی لە نێوانیاندا هەبێت، بەاڵم رێژەیەكی 
زۆر ل����ە ئافرەت هەن كە لە س����ەر ئەو ش����ێوازە 
پەروەردەنەك����راون ورانەهاتوون، بە پێچەوانەوە، 
پیاوەكان هەرل����ە منداڵییەوە بە هزری كاركردنی 
گرووپ����ی پ����ەروەردە دەكرێ����ن وئ����ەو چاالكییە 
هاوبەش����یە لە ناخیاندا دروست دەبت و پاڵپشتی 
زیات����ری یەكتر دەكەن، بۆیە پێویس����تە ئافرەت 

خۆی لەو شێوازە ئیشكردنە رابهێنێت.  

لە هێلینەوە 

ئا:نەسرین حەسەن

کاریگەریێن سوشیال میدیایێ
سوش����یال میدی����ای فاکتەرەکێ س����ەرەکی یە بو 
پێشڤەچونا کاری د بیاڤێن جودا جودا و رێخوشکەرە 
بو هندێ هەر تشت ب ساناهی د کەڤیتە بەردەستێ 
مروڤی،هەر جفاکەك ل گورەیی رەوشەنبیریا تاکان 
س����ەرەدەری دگەل تێتە ک����رن د الیەنێ)ئەرێنی و 
نەرێنی(دا، د ناڤا جفاکێ مە سەرەرایی کار ئاسانیە 
بو کارێ مە،لێ د هەمان دەمدا گەلەك کێش����ە ژی 
دروست بوینە ژ ئەنجامێ خەلەت ب کارئینانا وێ.

هەیڤا دوسکی چاالکڤان و روژنامەڤان :دیارکرد 
ه����ەر قوناغ����ەکا جفاکی دا هن����دەك بویەرێن نوی 
س����ەرهلدەن و گوهورین پەیدا دبن ئەڤجا چ ئەرێنی 
یان نەرێن����ی بن دناڤا جفاکێ مەدا ل ڤێ دوماهیی 
پەی����دا دبن،چونک����ە بەری چەندەکێ ب����و ئافرەتێ 
زەحمەت ب����و وێنەکێ خ����و بدانیت ه����ەر تورەکا 
کومەالیەتی،بەلێ نوکە دا ب� ش����ێوەیەکی گش����تی 
هەمی کەس دش����ێن بدانن،ژب����ەر هندێ وێرەکی یا 
پەیدا بویی لدەڤ هەردوو رەگەزان د هاڤێژنە ئێك 
و دوو و ئام����اژە ب ناڤێن ئێ����ك دوو دەن،ئەگەرێ 
ڤێ چەندێ ژی ئەوە کو ئازادیەکا بێ س����نور دناڤا 

ب� کارهێنەرێن سوشیال میدیایی یا بەالڤ دبیت.
هەر گوهورینەکا پەی����دا دبیت د ناڤا جفاکی دا 
باش����ی و خرابیێن خو هەنە لێ پتر ئافرەت د بیتە 
قوربانی ڤان هرش����ێن د ناڤا سوشیالێ دا،ژبو وێ 
چەندێ رەوشەنبیریا سوشیالی یا الوازە وژبەر وێ 
چەندێ هەر ئالوزی یەکا کەتیە د ناڤا دوو رەگەزان 
یان هەڤ����االن دا دبیتە،ئەگەری هندێ تولڤەکرن یا 
زێدەی����ە بویی دناڤا جفاک����ی دا ب تایبەت ئێك و 
دوو ش����کاندن ل� سەر ئاستێ رەوشتی ب تایبەت ژ 
الیێ گەنجان ڤە چ ل� کوردس����تانێ بیت یان لدەرڤە 
بیت یا بویە دیاردە،ئەڤە نابیتە ئەگەرێ هندێ،کو 
ئەڤ����ە دەس����ت پێ����ك و دوماهیکا ه����ەر گوهورین 
ونەخوش����یەکێ یە ئەڤە ژی دێ دەرباز بیت وەکی 
یێن بەری نوکە دەمێ وێنێن کچان ب فوتوشوپی د 
هاتنە دروستکرن.بەلێ هرشێن شوشیالی ییە هاتن 
ئ����ەم دێ گەلەك قوربانیا دەی����ن، وپێدڤیە ئافرەت 
پت����ر هاش رەفتارێ����ن خو هەبیت و ب هش����یاریی 
س����ەرەدەریی بکەت ب تایبەت ئەڤ ئافرەتێن کار 
دک����ەن ب باوەریەکا بهێز بخو و دەوروبەرێن خو،بو 
سەرکەفتی بن د کارێ خو و مالبات ژی پشتەڤانیی 

لێ بکەت و د چارەسەرکرنا هەرکێشەیەکی دا.
روژه����ات لوقمان روژنامەڤان : سۆش����یال میدیا 
ئەو ئاالڤێ هەولددەت و کار دکەت تا کۆ خۆ وەکە 
دەس����تهەالتا پێنجێ بدەتە نیاس����ین، تا رادەیەکێ 
دش����ێن بێژین جیهان کۆنترۆلکریە، ئەڤ سۆشیال 
میدیای����ە بۆ رێڤەب����ەر بۆ رێڤەبرن����ا خێزانا، بوویە 
ناڤبرێ خرابیێ زۆر جاران دناڤبەرا کەس����ان دا، د 
هەماندەمدا نها دا ئەوا سۆشیال دکەت تا رادەیەکێ 
شیایە ل شوینا راگەهاندنێ کار بکەت، چەوا؟ ئەو 
نوچەیێ رۆژنامەکێ دۆهی بەالڤک دکر، ئەڤرۆ بەری 
بەالڤبونێ ل رۆژنامێ، ل سۆش����یالێ دهێتە دیتن، 
ئ����ەو پەیامێن دەمدرێژ ل س����ەردەمێن کەڤن دا تا 
دگەهش����تە کەس����ەکێ، نها ب ئێک کلیک دگەهیتە 
کەس����ێ ئارمانجکری، سۆشیالێ جڤاک داگیر کریە، 
ب وی رەنگ����ی هند ج����اران رۆیدایە بوویە ئەگەرێ 
کارەساتێن مرۆڤی، کارەساتێن مرۆڤی نەبتنێ ئەوە 
دەم����ێ لەهی و ئەرد هەژەک درۆس����ت بیت،بەلکۆ 
ئەو چەندە یە دەما ب رێکا سۆشیال میدیایێ کچا 
چاردە سالی دکەڤیتە ناڤا دەستێن رەشێن کەسان 
دا و دوی����ڤ دا دبیت����ە ئەگەر گیان����ێ خۆ ژ ناڤ 
ببەت، سۆش����یال میدیا ئاالڤەکێ ب مەترس����ی یە، 
هەرچەندە جڤاکێ مە ی����ێ گرتی یە، تنێ جڤاکێن 
ڤەکری دزانن ئ����ەڤ ئاالڤە چەند کۆژەکە، دلگرانی 
ڤە دێ بێژم، جڤاکێ مە درۆس����تی سۆشیال میدیا 
نەنیاس����ە و بکار دئینن، گەهش����تیە وی ئاس����تی، 
دایک����ێ ئاگەهی ژ کچ و زارۆک����ێ د ناڤا الندکێ دا 
نەمایە، بابی ئاگەه����ی ژپەیوەندیێن کۆری نەمایە، 
وی ئاس����تی سۆشیال میدیا ل سەر هەر خێزانەکێ 
مەترس����ی یە، زۆر جاران ل ڤ����ێ دهۆکی رۆیدایە،ژ 
ئەگەرێ خرابکارئینانا سۆش����یال میدیایێ، گیان ژ 
ناڤچوونە، د بنەرەت دا وەرگرتنا گیانی ب دەستێن 
خ����ۆدای یە و بەری نها ب قەدەرێ و ئەمرێ خۆدێ 

ب����وو، لێ نه����ا ئەگەرێن م����ەزن ژ گیانژدەس����تدانا 
سۆشیال میدیایە، فەرە هەر خێزانەک سانسۆرەکێ 
ل س����ەر ڤێ تۆرا ئالۆز بدانیت، فەرە دەستهەالت و 
پەرلەمان کۆ جهێ یاس����ادانێ یە، سانسۆرەکێ بۆ 
سۆشیال میدیایی بدانیت بەری کۆ کارساتێن مەزن 
و نەچافەرێکری ل س����ەر ڤی خەلکێ چاڤ گرتی دا 

بهێن خار.
ناز نادر سێودین

 سوش����یال میدیا خرابی و باشیێن خو هەنە،ب 
کارئینانا وێ ل� س����ەر بکارهێنەری و رەوشەنبیریا 
تاکان دمینیت. ژبەر هندێ هەربەرنامەکێ سوشیالی 
گرنگە ئەم بو گەهاندنا پەیامێن خو یێن راس����ت و 
دروست ب کار بینین، یاهەرە گرنگ نەبینە ئەگەرێ 
دروس����تبونا ناکوکیی دناڤبەرا کەسان دا ل� گورەیی 
جفاک����ی کاربکەین بوهندێ د پاراس����تی بین ژ هەر 
گەڤەکێ یان ئاخفتنێت نە ش����یاو داکو کەسایەتیا 
مە دویر بیت ژ توندو تیژیا دەرونی.سوشیال میدیا 
د دەمەک����ی دا هاتە د ناڤا جفاکێ مەدا بێ زانیارێ 
مە ل� س����ەر هەبن دناڤا مەدا جهێ خو گرت و پتریا 
ج����اران د رێیا خەلەت دا هات����ە ب کار ئینان و بو 
ئەگەرێ دروس����ت بو گەلەك کێشەیێن جفاکی هەتا 
گەلەك ئافرەت بو ن����ە قوربانی ب کارئینانا تورێن 
جفاکی ب رێکێ����ن خەلەت.و سوش����یال میدیاییی 
چاڤلێکرن زێدەکر و هەتا بوئەگەر کو خەلك گەلەك 
مەزاختنێن خو زێدەک����رن ژبەرکو دانانا وێنان یێن 
خوارن����ێ و مودێلێن پێدڤیێن خارنێ......هتد بونە 
ئەگ����ەر روژان����ە بەرمایکێن خارن����ێ زێدەتر بهینە 
هاڤێتن بتنێ ژبو چێکرنا سناپەکی دا خارنا من ژیا 
جیرانێ من جوانتر بیت.ئەڤ کێش����ە یین سوشیال 
میدیایێ دێ هێنە چارەس����ەرکرن ب����� رێکا کورو و 
س����مینار و هوش����یاریا جفاکێ و تاکان دەربارەیێن 

یاسایێن خراب ب کارئینانا ئامیرێن ئەلکترونی.

     سوشیال میدیا خرابی و باشیێن خو هەنە،ب کارئینانا وێ 
ل� سەر بکارهێنەری و رەوشەنبیریا تاکان دمینیت. ژبەر هندێ 

هەربەرنامەکێ سوشیالی گرنگە ئەم بو گەهاندنا پەیامێن خو یێن 
راست و دروست ب کار بینین


