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لە ڕێ����ڕەوی خەبات����ی بزاڤ����ی ڕزگاریخوازی 
گەلی کوردس����تان بۆ ئازادی و سەربەخۆیی، 
شۆڕش����گێڕ و تێکۆش����ەرانێکی زۆر ناویان لە 
الپەڕەکان����ی مێژوودا تۆمار ک����راوە و ژیان و 
ئەزمونیان نمونە بووە بۆ سەدان و هەزارانی تر 
کە ڕێگەی تێکۆشانیان هەڵبژاردووە و خۆیان 
فیدای ڕزگاری نیش����تمان کردووە، بەاڵم وەک 
دەزانین سەرەڕای ئەوەی؛ بەدرێژایی مێژووی 
ئەو بزاڤ����ە نەتەوەییە ئازادیخ����وازە ئافرەتان 
کۆڵەک����ە و س����تونی س����ەرەکی بەردەوامی و 
سەرکەوتن بوون، بەاڵم لەبەر بااڵدەستی هزری 
پیاوس����االری و ڕوانین لە ئەرکی شۆڕشگێڕی 
و بەرخودان لە ڕوانگ����ەی جێندەرییەوە وەک 
ئەرکێکی پیاوانە و لەو چوارچێوەیەشدا کەمی 
دەرفەت لەب����ەردەم دەرکەوتن و هەڵکەوتنی 
سمبولی ئافرەت وەک شۆڕشگێڕ و تێکۆشەر و 
ژیانفیدای خاک، دەگمەنن ئەو ئافرەتانەی کە 
ل����ەو گۆڕەپانەدا هەڵکەوتوون و دەگمەنن ئەو 
بزاڤانەش کە وەها دەرفەتێکیان بۆ دەرکەوتن 

و بەسمبولبوونی ئافرەت ڕەخساندووە. لێرەدا 
و لە کاتێکدا پێویس����تە یاد و ئەزموونی لەیال 
بەرز و بەش����کۆ رابگرین، لەهەمانکات دەبێت 
ش����انازی بکەین بەوەی کە لەسەر ڕێبازێکین 
ڕێب����ازی پیرۆزی پارت����ی و بارزانییە، هەر لە 
س����ەرەتاوە پێش����ەنگ بووە لە ڕەخس����اندنی 
دەرفەت بۆ تێکۆشانی ئافرەت و بەسمبولبوونی 

لە بزاڤی ڕزگاریخوازی نەتەوەییماندا. 
 لێ����رەدا ب����اس ل����ە ئەزموون����ی ئایکۆنی 
درەوش����اوەی شۆڕش����ی ڕزگاریخ����وازی گەلی 
کوردستان شەهید لەیال قاسم و تێکۆشانی ئەو 
لە قۆناخێکدا دەکەین، کە گەلی کوردس����تان 
لەباری سیاسییەوە لەژێر چەپۆکی داگیرکاری 
دیکتاتۆرترین دەس����ەاڵتی سەردەم و لە ڕووی 
کۆمەاڵیەتیشەوە هاوشێوەی ناوچەکە لێوانلێو 
بووە لە ڕوانینی پیاوس����االری و هزری نەریتی 
ک����ە دەرکەوتن و هەڵکەوتنی ئافرەت تەنانەت 
لە بواری مەدەنی و پیشەییش����دا جێی سەرنج 
و تێبین����ی بووە، ئەوە لە فەزای سیاس����ی و 

تێکۆشانی س����ەختی نەتەوەیی بەرامبەر ئەو 
دەسەاڵتە دیکتاتۆر و خوێنڕێژ و نەژاد جیاوازە 
ئەوپەڕی ڕێگەپێنەدراو بەڵکو تا ڕادەیەک تابۆ 

بووە.
لەیال قاسم، ئەو تێکۆشەرەبوو، کە چەمکە 
مۆنۆپۆڵکراوەکان و هاوکێش����ە کۆمەاڵیەتی و 
سیاس����ییەکانی لە بەرژەوەن����دی ڕەگەزی مێ 
پێچەوانە کردەوە، ئەو بە نەبەردی و ئازایەتی و 
ملکەچنەکردن بۆ زۆرداری دەسەاڵتی داگیرکەر 
و پێداگری لە بیروباوەڕی کوردایەتی و ڕێبازی 
پیرۆز، س����ەلماندی ئەوەی بە پیاو دەکرێت، 
ئافرەتیش دەتوانێت جێبەجیی بکات، بەڵکو 
دەتوانێ سەرمەشقی ئەو تێکۆشانەبێت، زیاتر 
و دیارتر و جیاوازتریش ئەو ڕۆڵە بەرجەس����تە 
بکات. ئەو س����ەلماندی کە چەمکەکانی ئازایی 
و نەبەردی و بەهێزی و شۆڕش����گێڕی چەمکی 
جێندەری نین و تایبەتمەندی هەردوو توخمی 

مرۆڤن بەبێ جیاوازی. 
دەسەاڵتی دیکتاتۆر لەیال قاسمی لەسێدارە 

دا، ب����ەاڵم وەک لەیال خۆی ب����ە جەالدەکانی 
گوت: "بەکوش����تنی من هەزاران کورد هۆشیار 
دەبنەوە و زۆر خۆش����حاڵم ک����ە ژیانم فیدای 
ڕێی ڕزگاری کوردس����تان دەکەم". هەرواشبوو 
لەیال لەکاتی خۆیدا بوو بەهۆی جۆشدانەوەی 
خەبات و هێمای خەباتی نەتەوەیی و هەزاران 
ل����ە کچانی کوردس����تانی بەناوک����را و بوو بە 
بەش����ێک لە ئەدەبیاتی بەرگری و هەڵبەستی 
ش����اعیر و ئاوازی هونەرمەندان و تا ئیستاش 
چەندین قوتابخانە و ش����وێنی گشتی بەناوی 
ناس����راوە و هەموو س����اڵێکیش ی����ادی بەرتر 

ڕادەگیرێت. 
 لەیال قاسم بۆ ئێمە سمبولە و ئەزمونی ژیان 
و تێکۆش����ان و مەرگی شکۆدار و شەهادەتی 
پی����رۆزی تێش����ووی خەب����ات و مەش����خەڵی 
هەموو  تێکۆش����انمانە.  ڕێی  ڕووناککردنەوەی 
سات و ساڵێ بەڕێز و شکۆوە یادی دەکەینەوە 
و تا گەیشتن بە ئازادی و سەرفرازی یەکجاری.

 لەیال قاسم، نمونەی بااڵی تێکۆشانمان

لە چل و حەوتەمین ساڵیادی لەسێدارەدانی 
لەی���ال قاس���م، س���او و درود ب���ۆ ڕۆحی 
بەرزەفڕی دەنێرین. لەیال قاسم لە قۆناخێکی 
هەرەس���ەختی مێ���ژووی گەلەکەم���ان، لە 
پایتەخت���ی زۆرداری و س���تەمەوە لەپێناو 
ئازادی کوردس���تان چاالکی و ڕێکخس���تنی 
سیاسی بەڕێوەبرد و سەری بەرزی بۆ فشار 
و ئەشکەنجەی ستەمکارانی بەعس دانەنواند. 
بە س���رودی ئەی ڕەقیب و بروایەکی پۆاڵین 
ب���ە کوردایەتی و ڕێبازی پی���رۆزی بارزانی 
چووە بەر پەتی سێدارە و هەرمان و نەمری 
هەڵب���ژارد. بەوەش س���ەلماندی کە ئافرەت 
ن���ەک هەر دەتوانێ ئەرک���ی خۆی بەرامبەر 
نەت���ەوە و نیش���تمان بەجێبێن���ی، بەڵکو 

پێشڕەو و پێشەنگی تێکۆشانە.
نەب���ەردی لەی���ال قاس���م و خۆڕاگری و 
ڕادەستنەبوونی بۆ ئیرادەی ڕژێمی دیکتاتۆر 
بوو بە فاکتەرێکی سەرەکی بۆ بەهێزبوونی 
بڕوای نەتەوەیی و تێکۆشانی ئازادیخوازیی 
و پەیوەستی هەزاران لە ڕۆڵەکانی نیشتمان 
بە ڕێبازی پیرۆزی بارزانی و کوردایەتییەوە، 
هەربۆیە یاد و بیرەوەری هەمیشە بە نەمری 

دەمێنیتەوە.

بۆئ���ەوەی ئاس���ۆی ڕزگاری نەتەوەی���ی 
و خەبات���ی پیرۆزم���ان بۆ کوردس���تانێکی 
یەکس���ان ڕووناک و درەوشاوەبێ، ئێستا لە 
هەم���وو کات زیاتر پێویس���تیمان بەو باوەڕ 
و ئازایەتیەی���ە ک���ە ل���ە دەرون و باوەڕ و 
ئەزموونی خەباتی لەیال قاس���مدا هەبوو تا 
بتوانین لە ئاس���ت ئەرک���ی پیرۆزی ڕزگاری 
نەتەوەیی و کاریگەری ڕۆڵی ئافرەت بین لەو 

بوارە سەرەکییەی ژیانی گەلەکەمان.
ئێمە لە یەکێتی ئافرەتانی کوردس���تان، 
ش���انازی بە لەیال قاس���م دەکەی���ن و یاد و 
بی���رەوەری بەرز و پیرۆز ڕدەگرین و پەیمان 
دەدەی���ن ک���ە هەمیش���ە ش���وێنپێهەڵگری 
هەنگاوەکان���ی ڕێی تێکۆش���انی ڕزگاری و 
س���ەرفرازی ئەو س���مبولە بااڵیەی خەباتی 

کوردایەتی و ئازادی کوردستان دەبین.
درود ب���ۆ ڕۆحی لەیال قاس���م و هەڤااڵنی 
شەهیدی و گشت ش���ەهیدانی کوردستان و 
س���ەروەری ش���ەهیدان بارزانی نەمر و کاک 

ئیدریسی هەمیشەلەیاد.

یەکێتی ئافرەتانی کوردستان
٢٠٢١/٥/١٢

پەیامی یەکێتی ئافرەتانی کوردستان لە ٤٧ ەمین ساڵیادی 
لەسێدارەدانی لەیال قاسم
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 رێژین نهێلی 

هه وڵدانی ئافره ت 
بۆ ئامانجه كانی

ئافرەت و جڤاك 

دلڤین خەلەفتریفه  محمود
ه���ەر وەکو دیار رەوش���ا ه���ەر کۆمەلگەهەکا 
سەرفەراز ئافرەتەکا سەرکەفتی بوویە و دژیانا 
ه���ەر جڤاکەکی س���اخلەم دە ئافرەتەکا ئازا و 
ژیرە هەبووی���ە و هەر وەالتەکی پێش���کەفتی 
ئافرەتەکا خودان ش���یان و ژێهاتی و خەباتکەر 
بەرەڤانی ژێ کریە و پاراستیە و ئاڤەدان کریە 
و پەروڤاژی ڤێ چەندێ ژی هەر کۆمەلگەهەکا 
پاش���ڤەمایی و رێز ل ماڤێ ئافرەتان نەگرتی و 
دانوستاندنەکا شاش و نەرەوا دگەل دا کری و 
ب���اوەری ب هێز و ش���یانێن وێ نەهینایی مایە 
پاشڤەمایی و ئەو وەالت نەهاتیە ئاڤەدان کرن 

و بەرف قوناغەکا خراب ڤە چوویە.
هەروەه���ا ل وەالتێ م���ە ژی ئافرەتا کورد 
سەرەرای هەلویستێ وێ یێ نەتەوەیی و مکوم 
دەربارەی دۆزا رەوا یا ڤی مللەتێ کارتێکرنەکا 
مەزن لسەر کۆمەلگەهێ هەبوویە و جڤاکا مە ب 
بی���رو بۆچوونین خوە یێن زەالل زەنگین کرینە 
و هەموو دەما هەولێ���ن ئاڤدانیا کۆمەلگەهەکا 
شارستانی ئارمانجا وێ بوویە و لهەر ئاستەکی 
ژیان���ێ دە یا س���ەرکەفتی بوویە لەوما پیدڤیە 
هەردەم رێزەکا تایبەت ل شیانێن ئافرەتا کورد 
بێتە گرتن و س���ەرەدەریەکا باش د گەلدا بێتە 

کرن.
*- ماف���ێ ئافرەت���ێ: ه���ەر وەک���و تەڤایا 
ئافرەتێن جیهان���ێ ئافرەتا کورد ژی د هەموو 
بواری���ن ژیانێ دە مافەکی سروش���تی و رەوا د 
وەالتێ خوە دە هەیە و بهیچ رەنگەکی نە جهێ 
رەزامەندیا وێیە کو ژ شانێ وێ بهێتە کێمکرن 
ی���ان ژی بجاڤەکی بچوکت���ر د کۆمەلگەهێ دە 
س���ەرەدەری دگەل بێتە کرن و مافی وێ بێتە 
پوچەلک���رن و فەرە ژ هەر وەالتەکی ل جیهانێ 
بیتر رێز ل هەبوون���ا ئافرەتا کورد بێتە گرتن 
ژبەر کو ئەوێ ژی هەردەم و د هەموو کاودانێن 
مللەت���ی مە ت���ۆش بوویێ مل بمل���ێ زەالمێ 
کورد ئامادەیا خ���وە دایە خویاکرن و قوربانی 
دایە و بهی���چ رەنگەکی ل همبەر دژواریا ژیانێ 
خوە دوور نەدیتیە و خوە پاش���ڤەنەدایە بەلکو 

هەردەم پالپش���ت و پالدەرەکا خوەرت و بهێز 
بوویە ژبۆ بدەستڤە هاتنا مافین رەوا یێن گەلێ 
خوە و گوهنەدایە کارتێکرنا دژوار یا ئەنجامێن 
بەروڤ���اژی یێ���ن زۆل���م و زۆرداریا سیاس���ەتا 
چەوت ی���ا دۆژمنان و ب���ەردەوام پینگاڤ ژبۆ 
گەهاندن���ا هەس���تێ نەتەوەی���ی و خوەرتکرنا 
ئاستێ نش���تیمانپەروەری هاڤیتینە و بسەرکی 
بلن���د داخوازا مافێ گەلێ خ���وە کریە و ئەڤ 
چەن���دە ژی ب ناف���ێ خوە زانیە و لس���ەر بێ 

دەنگ نەبوویە.
*- ئەرک���ێ ئافرەتێ: بێگوم���ان دناڤا هەر 
جڤاکەکی دە ئەرکەکی سروشتی دکەفتە سەر 
شانێ ئافرەتێ ژی و لسەر وێ فەرە ب رەنگەکی 
شایستە ئەوی ئەرکی جی بەجی بکەت، راستە 
ئەرک���ێ وێ زەحمەتیەکا بەرچاڤ تێدا هەیە و 
گەلەك جاران ژ وێ رە بوویە بارگرانیەکا مەزن 
بەلێ بەردەوامیا ژیانێ وێ چەندێ دخوازێ کو 
هەڤپشکیا ئەرکی دناڤبەرا هەردوو رەگەزان دە 
ببە ئێك ژ گرنگیێن س���ەرکەفتنا کۆمەلگەهێن 
شارس���تانی و خویا دکە ک���و ئەرکێ ئافرەتێ 
دهەموو بواران دە کێمتر ژ یێ زەالمی نەبوویە. 

و هەروەها د بواری خزمەتکرنا جڤاکێ دە ژی 
رۆلەکی س���ەرەکی هەبوویە و خ���وە ژ بوارێ 
پەروەردەکرنا نفش���ێن سەرکەفتی دە ژی خوە 
مامۆستایەکا رەهوان و ژیر دیتیە و ئەڤ چەندە 

ژی وەکو ئەركەکی گرتیە سەر شانێ خوە
*- خ���وە پاراس���تنا ئافرەت���ێ: هەبوون���ا 
كەس���ایەتیەکا بهێ���ز ژب���ۆ ئافرەت���ێ دناڤ���ا 
جڤاکەکێن پێش���کەفتی دە باش���ترین بەرگریە 
ژبۆ پاراس���تنا وێ ژ هەر دەردەس���ەریەکێ و 
بتایبەت دبوارێ ش���ەرمێ و ترس���ێ دە فەرە 
هەر ئافرەتەك س���ەرەدەریەکا شایستە دگەل 
کەس���ێن بەرامبەری خوە بکەت و خوە بخودان 
بیروباوەری���ەکا موکوم دن���اڤ کۆمەلگەهێ دە 
ببینێ و راستیا هەپشکیا خوە د هەموو بوارین 
ژیانێ دە دگەل رەگ���ەزێ نیر بدە خویاکرن و 
دەلیڤا ڤاالتیەکێ ژب���ۆ گۆمانێ نەهێلێ و بڤی 
رەنگی هەر ئافرەتەك ژیهاتی وێ کەس���ایەتیا 
خ���وە پارێزێ و خوە س���ەرفەراز دناڤ جڤاکا 

خوەدە بینێ.
*- بەرگریک���رن ل ئافرەت���ێ: بویە دەمەك 
دن���اڤ کۆمەلگەها مە یا کوردی دە و ژ هەموو 
پێکهاتین کوردس���تانێ لسەر بابەتێن شەرەفێ 
ئافرەت دبە قوربانیا هزرو بیرێن پاش���ڤەمایی 
و س���ڤکایەتی ب هەستی وێ دهێتە کرن و بێ 
ک���و کاربە بەرگریێ ژ بیرو بۆچوونێن خوە بکە 
دهێتە ئێش���اندن و بەرە بەرە ئەڤ چەندە ژی 
دبە دیاردەکا خراب لەوا پێویستە لسەر هەموو 
الیەنێن پەیوەندی���دار و رێکخراوێن بەرگریێ ژ 
مافێ ئافرەتێ دکەن و رێکخراوێن پش���تەڤانێ 
مافی مرۆڤان رێکێ ل ڤان جۆرە کریارین دڕندە 
و ن���ەی رەوا بگرە و ماف���ێ ئافرەتێ بپاریزە و 
رێزێ ل تایبەتمەندیا وێ بکە و پالپش���تیێ ل 
کەس���ایەتیا وێ بکە ژبەر ک���و ئافرەت جیهانا 

مرۆڤایەتیێ یە.

- ژیانا هەڤژینێ دگەل کەس���ەکێ گونجاو پێک 
بینە، ئەو دبیتە ئەگەرێ ) 9٠٪ ( ژکەیفخوشی 

یان نەخوشین تە تاکو دوماهیا ژیێ تە .
- دپێشەیەکێ دا کاربکە کۆ تو حەژێ بکەی 
و یێ هەژیبیت تو گەنجاتیا خو لسەر ببورینی.
- بال ئێکەم ئارمانجا تە دژیانێ دا چاڤدیریا 
خیزانا تەبیت ودابینکرنا ژیانەکا کەیفخوش بو 

وان .
- زیدەت���ر ژیا ک���و تو پێش���بینیێ دکەی 
پێشکیش���ی هەڤ���ال و ک���ەس و کار و وەالتێ 

خو بکە .
- خو عەزاب نەدە و ژخو و کەس���انێن دیتر 

ببورە بەرامبەر خەلەتێن چووی .
- ه���ەر روژ کارەکێ باش بو کەس���ەکێ تو 
نەنیاس���ی بکە و خوشیێ ژپێدانێ ببینە بەرێ 

وەرگرتنێ .
- دناڤبەرا برسیاتیێ و قەرکرنێ، برسیاتیێ 

بهەلبژیرە .
-  تاکو برس���ی و پێدڤی ب کەس���ێ نەبی، 
پارچەکێ ژداهاتێ خو بهەلگرە خو ئەگەر چەند 

یێ زیدەژیبیت .
- خو ژهەڤالێن خو یێن بکیرنەهاتی خالس 

بکە و یێن سەرکەفتی بگرە .
-  رەفت���ارێ دگ���ەل هەمی کەس���ەکی بکە 
هەروەک ک���و تو رەفتارێ دگەل هەڤالەکێ خو 
یێ بەری چەند س���الە ت���ە نەدیتی و تو ژنوی 

ببینیەڤە دکەی .
-  دەم���ا تو رازی بوی لس���ەر کارەکی، یێ 
دلس���وز و دەس���تپاک بە دجێ بەجێ کرنا وی 

کاری دا .
-  یێ ئازابە و بەرپرسیارەتیا خەلەتین خو 

بتنێ بهەلگرە .
- بب���ە زیدەترین کەس کو یێ ب ئومێد و ب 
سوودبی، و روژا خو ب الپەرەکێ نوی ڤەکە .

- هەڤال و دلسوز و بیهن فرەهبە دگەل ئەو 
کەسێن رەفتارێ دگەل دکەی .

-  کەیفخوش���یێ پەیوەندی���ێ ب پ���ارەی 
و دەس���تهەالتێڤە نین���ە بەلک���ی ب رێ���کا تو 

سەحدکەیە ژیانێ ڤە گریدایە .
-  بووچون���ا خەلک���ی لس���ەر پش���ت گوه 
نەهاڤیژە، هندەک کێماسی ێن هەین تو دخودا 

نابینی .
-  بەردەوام سەحکە گوپیتکێ وەک مێریێ، 
ئەو سەردکەڤیت و چەندجار دکەڤیت بەری کو 

بگەهیت .
-  و ل دوماهی���ێ تش���تەکی نەکە دەیکا تە 
ش���انازیێ پێ نەبەت، یان بابێ تە هەس���ت ب 

شەرمزاری بەرامبەر بکەت.

هەمیشە کە باسی مافی  ئافرەت دەکرێت زۆرێک 
لە  ئێمە یەکس����ەر  ئەوە دێ����ت بە خەیالیدا کە 
مافی  ئافرەت پێشێل کرابێت لە الیەن ڕەگەزی 
بەرامبەرەوە،وە دەبێت مافی  ئافرەت لە ڕەگەزی 
ئەمەش  وەربگیرێتەوە،هەرچەن����دە   بەرامب����ەر 
بون����ی هەیە،بەاڵم بە بۆچونی من مافی  ئافرەت 
بەڕێژەیەک����ی زۆرت����ر لەالیەن خ����ودی خۆی وە  
ئافرەتی ترەوە پێش����ێلکراوە وە  دەبێت لەو دوو 
کەس وەربگیرێتەوە چونکە زیاتر لە الیەن  ئەم 
دوو کەسەوە مافی  ئافرەت پێشێلکراوە، یەکەم 
کەس  خ����ودی  ئافرەتەکە خۆی چونکه زۆرێک 
لە  ئافرەتانی کۆمەڵگاکەمان بەناوی  ئەوەی کە  
ئافرەتن خۆیان لە زۆر شت بێبەش کردوە وەک) 
خوێندن، چونەدەرەوە لەماڵ،دەریڕنی بیرو ڕای 
خۆی، قسەکردن لە ناو کۆر و کۆمەلدا،هەڵبژارنی  
ئەوکارەی کەخۆی پێی خۆشە،ڕۆش����تن بەدوای 
خەون و  ئامانجدا وە چەندانی تر کە سەرچاوەی 
نەکردنی  ئەم کارانەش   تەنها  ئەوەیەکه هەوڵیان 
نەداوە و سورنەبون لەسەری و بە بەربەستێکی 
بچوک وەستاون،بەناوی  ئافرەت بونەوە خۆیان 
ل����ەم کارانە دزیوەت����ەوە و هەوڵیان نەداوە  ئەو 
بەربەس����تانەی کە دێتە ڕێیان ببڕن و بەسەریدا 
زاڵبن و نەیان ویس����توە  ئ����ەم کارانە و چەندین 
کاری باشی تریش بکەن،لەکاتێدا بەشێک بوە لە 
خەونیان و لە ناخیاندا پر بە دڵ ویس����تویانە،وە 
خۆیان لە چەندی����ن کار کە هاتوەتە بەردەمیان 
الداوە هەرچەندە پێش����یان ب����اش بوبێت، بەاڵم 
بەبیان����وی  ئەوەی بۆ  ئافرەت نابێت خۆیان لێ 
الداوە، لە کاتێک����دا هەرکارێک کە پیاو بتوانێت  
ئەنجام����ی بدات  ئافرەتیش بە هەمان ش����ێوە و 

باشتریش دەتوانێت  ئەنجامی بدات . 
دووەم کەس����یش هەر  ئافرەت����ە،  ئافرەتانی 
چ����وار دەوری وەک دایک و خوش����ک و بوک و 
پور و خەس����و و دراوس����ێ و هەتا نەناسراویش 
....،زۆربەی ناحەقی و پێشیلکاری کە بەرامبەر 
بە  ئاف����رەت دەکرێت زۆر بەداخ����ەوە لە الیەن  
ئافرەتی ترەوەبوە یان یارمەتی دەربوە،لەکاتێکدا 
پێویس����تە هەموو  ئافرەتان پشتی یەک بگرن و 
دەس����ت لەناو دەست ڕووبەڕووی هەر ناحەقی و 
م����اف خواردنێک ببنەو کە بەرامبەر بە  ئافرەت 
دەکرێت،چونک����ە هەتا  ئافرەت خ����ۆی دان بە 
ماف����ی خۆی دا نەنێت و لە پێناویدا نە جەنگێت 
نابێ����ت چاوەڕێی  ئەوە بکات کە کەس����انی تر 
دان بە مافیدا بنێن و پش����تگیری لێ بکەن، وە 
دەبێ����ت هەموو  ئافرەتێک لە ناخی خۆیدا خۆی 
بەکەس����ێکی بەهێز و بەتوان����او بوێر بزانێت کە 
توان����ای  ئەنجامدانی هەر کارێکی هەیە تەنانەت  
ئەگەرکارێکی مەح����اڵ و گرانیش بوە، وە خۆی 
بۆ هیج بەر بەس����تێک کە دێت����ە ڕێی النەدات، 
بەڵک����و بەربەس����تەکان البدات،چونکە  ئافرەت 
مەخلوقێک����ی زیرەک و بەتوان����ا و لێهاتوە،گەر 

خۆی بیەوێت.

پێشنیار ژبو سەرکەفتن دژیانێ دا کو لسەر تابلویەکێ 
دکلینکا دکتورەکی ل هندێ هاتیە نڤیسین 

 پێویستە لسەر هەموو 
الیەنێن پەیوەندیدار و رێکخراوێن 
بەرگریێ ژ مافێ ئافرەتێ دکەن 
و رێکخراوێن پشتەڤانێ مافی 
مرۆڤان رێکێ ل ڤان جۆرە 
کریارین دڕندە و نەی رەوا 
بگرە و مافێ ئافرەتێ بپاریزە 
و رێزێ ل تایبەتمەندیا وێ بکە 
و پالپشتیێ ل کەسایەتیا وێ 
بکە ژبەر کو ئافرەت جیهانا 
مرۆڤایەتیێ یە
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 زۆرن ئەو ئافرەتانەی کە لەش����ۆڕش و خه باتی رزگاریخوازی 
كوردستاندا رۆڵی به رچاویان هه بووه  و شانبەشانی پێشمەرگە 
خەبات وتێکۆش����انیان کردوە و کاریگەری����ان هەبوو، یەکێک 
لەو ئافره ته  تێكۆش����ه رانه  کە ئەمڕۆ ساڵوه گەری))47((مین 
ساڵیادی لە سێدارەدانی شەهید لەیال قاسم وهەڤاڵەکانیه تی.

ئافره تی  تێكۆش����ه ری كورد له یال قاس����م له  ساڵی ١9٥٢ له  
گوندی بامیلی س����ه ر به  شاری خانه قین له  خێزانێكی هه ژار و 

نیشتیمانپه روه ری كورد له دایكبووه .
له  س����اڵی ١9٥٨ له  ش����اری خانه قین ده س����تی به  خوێندن 
كردووه  و قۆناغه كانی سه ره تایی و دواناوه ندی هه ر له  خانه قین 
سه ركه وتووانه  ته واو كردووه . له  ته مه نی منداڵییه وه  په یوه ندی 

كۆمه اڵیه تی دروست كردووه  و گرنگی به  هاوڕێیه تیداوه . 
هاوڕێ����ی منداڵی له یال، نووس����ه ر و ڕۆئافره تامه وان ئه حالم 
مه نس����وور-ی كۆچكردوو ده ڵێت: " له یال، هه ر به  منداڵییه وه  
كچێكی چاالك و وریا بوو ، هه میش����ه  سه یری ئاسمان، مانگ و 
ئه ستێره كانی ده كرد، كچێك بوو حه زی له  زانین ده كرد، بۆیه  

له  خوێندنیشدا زۆر زیره ك بوو".

هه ستی نیشتمانپه روه ری له یال قاسم
زوڵ����م و زۆرداری ڕژێمی عێراق له  به رامبه ر گه لی كورد، هه ر 
له  منداڵییه وه  كاریگه ریی له سه ر له یال دروستكردووه  و هۆگری 
نیشتیمان و و اڵتی كردووه ، ڕۆحی یاخیبوونی له  ناخیدا دروست 
كردووه  ، سەرەنجام ویست و هەستی پێداگری له سه ر ناسنامه  
نه ته وه یی و نیشتیمانییه كه ی گەشەی کردووە . سه بیحه  قاسم-ی 
خوشكی له یال له و باره یه وه  به سه رهاتێك ده گێڕێته وه : "ساڵی 
١9٥9 س����ه ردانی به غدامان كرد، ئه و سه رده مه ی عه بدولكه ریم 
قاس����م له سه ر حوكم بوو. ڕۆژێك بیس����تمان ئاهه نگێك هه یه ، 
بڕیارماندا ئێمه ش بچین س����ه یری بكه ین. له  به رده م وه زاره تی 
به رگری خه ڵكێكی زۆر كۆبووبوه وه  و دروشمیان بۆ پشتیوانی 
ل����ه  عه بدولكه ریم قاس����م لێ ده دا، له ی����ال داوای له  باوكی كرد 
بیخاته  سه رشانی، باوكی به  قسه ی كرد و هه رئه وه نده  له یالی 
خس����ته  سه ر شانی خۆی، له یال به  ده نگێكی به رز ده ستی كرد 

به  وتنەوەی دروشم بۆ کورد و کوردستان."
ه����ه رزوو له ی����ال قاس����م ئاش����نایه تی له گ����ه ڵ  بزووتنه وه و 
ڕێكخس����تنه كانی نه ته وه كه یدا په یداكرد. ساڵی ١97٠ له ڕێگه ی 
سه الم قاس����می برا گه وره كه یه وه  په یوه ندی به بزاڤی سیاسیی 
نه ته وه كه یه وه  ك����ردووه و له نێو ڕیزه كانی )یه كێتیی قوتابیانی 
كوردستان( خه بات و تێكۆشانی ده س����تپێكردووه . له یال قاسم 
له نێو قوتابییه  كورده كانی زانك����ۆی به غدا ڕۆڵێكی كاریگه ری 
هه ب����ووه  له وش����یاركردنه وه و ڕێكخس����تنیاندا. له كاتێك����دا كه  
ده گوترا ئافره ت ناتوانێت شانبه ش����انی پیاوان له شارو له شاخ 
 و له گونده كاندا خه بات بكات، له یال به پێچه وانه وه  شانبه شانی 
قوتابییه  كوڕه كانی كورد، خه باتێكی به رفراوانتری به ڕێوه ده بردو 
دژ به نایه كسانی مافه كانی ئافره تان و پیاوان بوو، به تایبه تیش 
كه  بۆ خودی خۆی له بواری كۆمه ڵناس����یدا ده یخوێندو زۆرباش 

له ڕاستییه كانی كۆمه ڵگه ی كوردیدا تێگه یشتبوو.

دەستگیرکردنی لەیال قاسم
ش����ەوی ٢٨-٢9 ی نیس����انی ١974 لەیال قاس����م و چوار لە 
هاوڕێکانی )جه واد هه مه وه ندی، حەس����ەن حەمە ڕه شید، ئازاد 
س����لێمان و نه ریمان فوئاد( لە ئەنجامی هەڵمەتێکی بەرفراوانی 

هێزەکانی ئاسایش و سەربازی ڕژێم لە بەغدا دەستگیرکران.
رۆژنامه ی »سه وره «ی زمانحاڵی ڕژێمی بەعسی دەسەاڵتدار 
و ڕادیۆ و تەلەفزیۆنی ناوخۆی عێراق، ده س����تگیركردنی لەیال 
قاس����م و هاوڕێکان����ی ڕاگه یاند و وەک تێرۆریس����ت، تێکدەر و 

گێڕەشێوێن ناوزه دیان كردن.
ئه ح����الم مه نس����وور كه  له  هه مان كاتدا و ل����ه  هه مان زانكۆ 
له  به ش����ی ك����وردی خوێندوویه تی ب����اس له  ڕۆژێ����ك به ر له  
ده س����تگیركردنی له یال قاسم ده كات و ده ڵێت،"ساوم له  له یال 
كرد، به اڵم ئه و ڕۆژه  به  س����اردی وه اڵمی دامه وه  و په ش����ۆكاو 
دیاربوو." ده رباره ی كاتی ده س����تگیركردنی له یال، سه بیحه -ی 

خوش����كی له یال ئام����اژه  بۆ ئ����ه وه  ده كات ویس����توویه تی بۆ 
س����ه ردانێك له یال له گه ڵ خۆی ببات ب����ۆ جه له وال، به اڵم دواتر 
له یال پێی گوتووه  كه  ناتوانێ له گه ڵی بچێت. سه بیحه  قاسم له  
زاری دایكییه وه  ده گێڕێته وه  و ده ڵێت: "دایكم گوتی: دره نگانی 
ش����ه و بوو هێزێكی زۆری چه كدار هه ڵیانكوتایه  سه ر ماڵمان و 
پرس����یاری له یالیان كرد. له یالش هات و خۆی پێناس����اندن، 
ب����ه اڵم باوه ڕیان پێ نه ك����رد و گوتیان: تۆ له ی����ال نیت، له یال 
س����ه رۆك سه دام و هه موو حكومه تی توڕه  كردووه . دواتر له یال 
ناسنامه ی زانكۆی پیشاندان، ئینجا باوه ڕیان كرد و به  بیانووی 
لێكۆڵینه وه  و پرس����یاركردن لێی، ده س����تگیریان كرد و له گه ڵ 

خۆیان برد."
كاربه ده س����تانی ڕژێم����ی به ع����س ب����ێ ئومێ����د ده ب����ن له  
خۆبه ده س����ته وه دانی له یال، هه س����ت ده كه ن به رخۆدانی له یال 
كاریگه ری له سه ر وره ی زیندانیانی دیكه  ده كات، بۆیه  دادگای 
ش����ۆڕش به په له  مه ڕاس����یمێكی دادگایك����ردن ڕێكده خات و به  
تۆمه تی تێرۆر و هه وڵدان بۆ ته قینه وه  له  س����ینه مایه كی شاری 
به غدا، دادوه رێك به  ناوی »جاورواڵ« س����زای له س����ێداره دان 

به سه ر له یال قاسم و هاوڕێكانیدا ده سه پێنێت. به هۆی ئه وه ی له  
مێژووی سیاسیی ئێراقدا تا ئه و كاته  هیچ ئافره تێك له سێداره  
نه دراوه ، سه ددام حوسێن دوودڵ ده بێت له  له سێداره دانی له یال 
قاس����م، بۆیه  خۆی ڕاس����ته وخۆ هه وڵ ده دات له یال په شیمان 
بكاته وه . سه ددام حوسێن-ی س����ه رۆك كۆماری ئێراق بۆ ئه و 
مه به س����ته  خۆی ده چێته  زیندان و له گه ڵ له یال قاس����م قس����ه  
ده كات و داوای لێ ده كات په ش����یمان بێته وه  و له  به رامبه ردا 

سه رجه م داواكارییه كانی جێبه جێ ده كرێن.

داواكاری له یال پێش له سێداره دانی
پێش له سێداره دانیان، خوش����كه كه ی له یالو دایكی دووجار 
چووب����وون بۆ س����ه ردانی، ج����اری یه كه م له یال قاس�����م داوای 
ئه وه ی له خوش�كه كه ی كردبوو كه  بۆ سه ردانی داهاتووی�ان كه  
ده یزانی دواسه ردانیان ده بێت، جلوبه رگه  كوردییه  تازه كانی بۆ 
بێنێت له گه ڵ  مه قه س����تێك بۆ دوا سه ردانییان ئه وه ی ویستی 
بۆیان برد ، له یال به  مه قه س����ته كه  كه مێك له زۆڵفی بڕی  و دایه  
خوشكه كه ی و وتی "ئه م ق��ژه م بۆ یادگ�اری الی خۆت هه ڵگره "  

خوشكه كه ی پێیوت: ئه ی جل�ه  ك�وردییه ك�انت ب�ۆچییه ؟!
له یال به زه رده خه نه وه  وه اڵمی دابووه وه و وتبووی  "خوش����كم 
م����ن دوای چه ند ڕۆژێكی تر ده بمه  بوكی كوردس�����تان، خاكی 
كوردس�تان پێش����وازی�م لێده كات، بۆیه  ده م�ه وێت به ئه وپ�ه ڕی 
جوانیی����ه وه  خاكه كه م له باوه ش����م بگرێت، خۆشه ویس����تیم بۆ 
كوردستان بێسنوره ، من بوكی كوردستانم، ده مه وێت به بوكی 
كوردس����تان ناوم به رن، كاتێكیش كه  ته رمه كه م وه رده گرنه وه ، 
نامه وێ����ت بگرین و ش����ین و ش����ه پ�ۆڕم بۆ بك����ه ن، به ڵكو پ�ڕ 
به گه روت����ان هه لهه ل����ه  لێده ن و هاوار بكه ن و بڵێن ش����كۆداری و 

نه مری بۆ بارزانی و پارتی".

میدیاكانی عێراق: یه كه مین ئافره ت له  مێژووی عێراقدا 
له سێداره  درا

ڕۆژی ١٣ی ئای����ار هه واڵی س����ه ره كی میدی����اكان ئه وه  بوو: 
شه وی ڕابردوو، له یال قاسم و هاوڕێكانی له سێداره دران. 

گه النی ئێراق و كوردستان به  بیستنی هه واڵی له سێداره دانی 
له یال قاسم و هاوڕێكانی تووشی شۆك بوون. گەلی کوردستان 
و ئازادیخوازان����ی ئێ����راق ڕۆژێک����ی تاریک و پڕ ل����ه  خه میان 
ده س����تپێكرد. له سێداره دانی له یال قاسم و هاوڕێكانی نه ك هه ر 
له  كوردس����تان و ئێراق، به ڵكو له  ته واوی وه اڵتانی عه ره بی و 
جیهان ده نگی دایه وه ، بوو به  باس����ی یدیاكان و قسه وباس����ی 

ڕای گشتی.
له یال قاس����م یه كه مین ئافره ته  له مێژووی عێراقدا، ته نانه ت 
له  رۆژهه اڵتی ناوه راس����تیش تاكه  ئافره ته  له الیه نی سیاسیه وه  
له س����ێداره  درابێت. هه روه ها چواره مین ئافره تی جیهانیشه  له  
س����ێداره  درابێت دوای هه ریه ك له  جانداركی فه ره نسی، زۆیای 
رۆسی و له یالی مه غریبی، هه ندێك سه رچاوه  ئاماژه  بۆ ئه كه ن 
له یال قاس����م حه وته مین ئافره تی جیهانه  له مێژوودا له س����ێداره  
درابێت. پێده چێت ئه م بۆچونه  راستتر بێت له بۆچوونی پێشوو 
چونكه  جگه  له م ئافره ته ، ئافره تی تر هه بووه  له سێداره  دراوه  

له الیه نی سیاسیه وه  وه ك جه میله  بوحه یردی جه زائیری.
چه ندین ش����اعیرو نووس����ه ر به ش�����یعرو په خ�ش����ان و وتار 
گوزارش����تیان له خۆش�ه یستی  و دڵ�س����ۆزی خۆیان بۆ شه ه�ید 
له ی��ال قاس������م ده ربڕیوه ، یه كێك له وانه  ش����اعیری ناس����راوی 
گه له كه مان هێمن موكریانیه  كه  له چوارینه یه كدا بۆ له یال قاسم 

ده ڵێت:

كه  ت��ۆ ت����ۆرای له چ����اوم وه ك خ�����ه ونی م������ن
له ب�����سكت ڕه ش����تره  م�ان��گه ش��������ه وی م�������ن
ب�����ڕۆ مه جن�����ون به له ی����الی خ��ۆت مه ن��������ازه 
كه  ن��اوب�ان�����گی ده رك���رد پت������ر ن�����ه وی م������ن

له یال قاسم، سیمبولی ئافره تی تێكۆشه ر و نیشتمانپه روه ره 

له سێداره دانی له یال قاسم 
و هاوڕێكانی نه ك هه ر له  
كوردستان و ئێراق، به ڵكو له  
ته واوی وه اڵتانی عه ره بی و 
جیهان ده نگی دایه وه ، بوو به  
باسی یدیاكان و قسه وباسی 
ڕای گشتی
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- بە پێ���ی راپۆرت���ی هەواڵگری"مهر"وەزارەتی 
داوا  راگەیەندراوێك���دا،  زانستی_یونس���كو"لە 
ل���ە ئافرەت���ە لێكۆلەرەوەكانی بواری زانس���ت 
ل���ە جیهان دەكات كە بەش���داری لە كێبەركێی 
زانستی ساڵی ٢٠٢٢ بكەن و خەاڵتی "یونسكو - 
ئورئال"ببەنەوە كە بڕەكەی "سەد هەزار یۆرۆیە" 
و دەبەخش���رێتە ٥ ئافرەت لە هەموو جیهاندا، 
ئەو ئافرەتە لێكۆڵەرەوانە پێویستە دەستكەوتی 
زانس���تی زۆر گ���ەورە و چاالكانەیان لە یەكێك 
لەو بوارە زانس���تەدا هەبێت: بوارەكانی زانستی 

فیزیا، بیركاری، زانستی كۆمپیوتەر.
- بە پێێ  راپۆرتی زانكۆی "مك گیل"ئەمسال 
بۆ یەكەم جار پش���كی ئافرەت���ان لەریزبەندی 
سیس���تەمی زانكۆ و دام���ەزراوە پەروەردەییە 
بااڵكان، بۆ ٪٢٠بەرز بۆتەوە." س���وزان فورتیە" 
س���ەرۆكی زانكۆی "مك گیل" لە كانادا كە لەو 
ریزبەندییە دا وەكو نویەمین زانكۆ هەلبژێردراوە 
لەو ب���ارەوە وتی: "ئەو ئامارە دڵخۆش���كەرە و 
بەرەوپێشچوونی ئافرەتان لە زانكۆ و كۆمەڵگە 
دەردەخات، هەر چەندە ئێس���تا كاری زۆر ماوە 
لەو بوارەدا ئەنجام بدرێت تا دڵنیابین لەوەی كە 
سیاست و پێكهاتە كۆمەالیەتییەكان بەربەستە 
دروس���تكراوەكانی بەردەم ئافرەت نەهێڵن". بە 
پێی ئەو راپۆرتە ١ لە سەر٥ی زانكۆ باشەكانی 
جیهان لە الیەن ئافرەتانەوە سەرپرشتی دەكرێن 

و ئەو رێژەیە رۆژ بە رۆژ زیاد دەكات. 
- رۆژنامەی "دیلی می���ل" باوی كردەوە كە 
لەمەودا ئافرەتانی دووگیان بە تاقیكردنەوەیەكی 
خوێ���ن زۆر ب���ە ئاس���انی دەتوان���ن وادەی لە 
دایكبوونی كۆرپەكەی���ان لە كاتی خۆیدا دیاری 
بك���ەن، ئەو تاقیكردنەوە لە دوو تا چوار هەفتە 
بەر لەدایكبوونی كۆرپە ب���ۆ ئافرەتی دووگیان 
ئەنجام دەدرێت، ئەو تاقیكردنەوە لە راس���تیدا 
گەش���ەی هۆرمۆنەكان لە كاتی ئامادەبوون بۆ 
لەدایكبوونی كۆرپە دەردەخات. ئەو تاقیكردنەوە 

وا بڕیارە تا دوو ساڵی تر بكەوێتە بازارەوە.
– "س���یمۆن دی بۆڤار" ل���ە كتێبی رەگەزی 
دووەم دەڵێ���ت: "هەندێك گرێ���ی دەروونی لە 
پیاواندا هەیە كە هەر لە قۆناغی منداڵیدا گەشە 
دەكات و ل���ە تەمەنی گەورەیدا بە ش���ێوازێك 
دەیەوێت رێگا بۆ دەربرینی ئەو گرێ  دەروونیانە 
بدۆزێتەوە هەر بۆیە لە رێگەی توندوتیژی، هاوار 
كردن و دامەزراندنی حاكمیەتێكی پیاوساالر لە 
ژینگەیەكی بچووكی وەك���و خێزاندا، دەیەوێت 
بە س���ەر ئەو گ���رێ  دەروونیان���ەدا زال بێت و 

قەرەبووی رابردوو بكاتەوه. 
تەندروس���تی  راپۆرت���ی  پێ���ی  ب���ە   -
نیوز"زەنجەفیل" یەكێكە لەو بەهاراتە گرنگانەی 
كە ب���ۆ ئافرەت زۆر گرنگ و بەس���وودە وەك: 
گەش���ەی ق���ژ، كەمكردنەوەی ئازاری س���وری 
مانگان���ە، نوێبوونەوەی پێس���ت و دابەزاندنی 
كێش. بەاڵم پێویس���تە بە پێی رێنمایی پزیشك 

سوودی لێوەبگیرێت. 

ئا:نەسرین حەسەن

شوناس���ی هەموو تاکێک لە خێزانەوە دەس���ت 
پێ���دەکات، ل���ەم دیدگای���ەوە خێ���زان دەبێتە 
یەکەم ش���وێنی پێگەیش���تنی منداڵ بەهەموو 
رەهەندەکانی���ەوە، هەربۆیە رەفتارو کردارەکانی 

رەنگدانەوەی خێزانە. 
خێزان بەپێی ئ���ەو فەزایەی بۆ مناڵی دابین 
دەکات لە داهاتوودا دەبێتە بەشێک لە خواست 
و جیهانبینیەکانی و بەردەوام کاری بۆ دەکات.
خوێندنەوەی توێژین���ەوە جیاجیاکان لە بارەی 
رۆڵی خێزانەوە لە  گەشەی فکری و پەروەردەیی 
ئەوە  دەردەخەن کە خێزان بەیەکەی کۆمەاڵیەتی 
بەرپرس دادەنرێت بە ش���ێوەیەکی س���ەرەکی 
ل���ە دەرکردنی رەفت���ارە جیاوازەکانی مناڵ لە 
قۆناغەکانی داهاتووی تەمەنیدا. وردە وردە ئەم 
ئەرک و بەرپرسیارێتیە گۆڕانکاری بەسەرداهات، 
دەس���ەاڵتی پەروەردە و فێربوون دوای خێزان 
درا ب���ە کۆمەڵگ���ە، ئەمەش ب���ە هۆی فراوان 
ب���ون و کاریگەربوون���ی هۆیەکانی راگەیاندن لە 
دارشتنەوەی عەقڵییەت و دەزگاکانی فێرکردن.

قۆناغ���ی تێکەڵبوونی مناڵ ل���ەدوای خێزان 
هەر لەتەمەنی یەک س���اڵیەوە دەست پێدەکات 
لەداینگەو باخچەی ساوایانەوە، مناڵ دەتوانێت 
بیری ئاشتیخوازی و یەکتر قبوڵکردن لە هزری 
بچەس���پێێت. دەتوانێ���ت وەک تاکێ���ک بەپێی 
ئەو تەم���ەن و تێگەیش���تنەی هەیەتی هەرزوو 
کاردان���ەوەی بۆ بابەتە وەرگی���راوەکان دەبێت 
بەتایبەت ئەگەر لەکۆمەڵگەیەکدا گەورە بێت کە 
ئایین و کلتوری جیاوازی تێدا بێت، هەرچەندە 
مناڵ لەو تەمەنەدا درک بە جیاوازیەکان ناکات 
بەاڵم ئەگەر خێزان هاندەری بن و روونکردنەوەی 
بدەنێ لەس���ەر ئاین یاخود خێزان بیەوێت هەر 
زوو ل���ە ئاینەک���ەی خۆیانی بگەین���ن ئەو کات 
مناڵەکەش ناخودئاگایان���ە دەبێتە پەیرەکەری 
ئەو ئاین و فکرە بەبێ ئەوەی بزانێت کە چیەو 
بۆچی دەبێت قبوڵی بکات. س���ەرباری ئەوەش 
ئەگەر لە دەرەوەی خێزان بەریەکەوتنی هەبوو 
ل���ە هاوتەمەنەکان���ی خۆی رەنگ���ە جۆرێک لە 
شۆک و دروستبونی پرسیارگەلی بێ وەاڵمی بۆ 
دروست بێت کە تا دەگاتە تەمەنێکی دیاریکراو 
ئەو پرسیارانە هەر لە هزریدا بمێننەوە. راهێنانی 
مناڵ و هەرزەکاران لەسەر پرۆسەی یەکتر قبوڵ 
کردن و دروس���تکردنی روحی هاوکاریکردن بە 

یەکێک ل���ە میکانیزمەکانی خوڵقاندنی جیهانی 
پێکەوەژیانی ئاشتیانە دائەنرێت. 

پرۆس���ەی پەروەردە و فێ���رکاری  الی  کانت 
ئەوە دەگرێتەوە کاتێک من���اڵ لەتەمەنێکدا لە 
خێزان دەردەچێت و تێکەڵ بە کۆمەڵگە دەبێت، 
بەاڵم لە ژێر کاریگەری خێزاندا هەردەمێنێتەوە 
بە تایبەتی تەمەنی پێش دەرچونی لە خێزان. 
ئەگ���ەر مناڵ لەس���ەرەتاوە وازی لێبهێنرێت و 
لەهەموو ش���تێکدا ئازادبێت، تەنها لەو کارانەدا 

نەبێت کەمایەی زیانن. 
دای���ک وەک یەک���ەم پەروەردەک���ەری مناڵ 
رەچاوی ئەمانە بکات و سنوریان بۆ دابنێت،نابێت 
کارێکی هەڵە یاخود درۆیەک لەگەڵ مناڵەکەیدا 
ب���کات، وبتوانێ���ت پەروەردەیەک���ی راس���تی 
مناڵەکەی بکات تالە داهاتودا تاکێکی دروس���ت 
پێشکەش بەکۆمەڵگەکەی بکات. زۆرجار دایک 
لەناخود ئاگاییەوە کارەکانی لەبەرچاو مناڵەکەی 
رادەپەرێنێ و جێبەجێدەکات لەبەرامبەریش���دا 
من���اڵ دەرک بە ک���ردارەکان دەکات و لەالیەن 
خۆیەوە بە خودئاگاییەوە دووبارەیان دەکاتەوە.
 بێگومان دایک وەک رەچاوکەرێکی بەردەوام 
ئەو کردارانەی لەگەڵ تەمەنیدا ناگونجێ رێگەی 
لێدەگرێت و ناهێڵێت مناڵەکەی دوبارەیبکاتەوە، 
بەاڵم من���اڵ بەرپەرچدانەوەیەکی توندی دەبێت 
و پێیوای���ە ئ���ازادی لێگی���راوە و ناتوانێ���ت 
ئ���ەو توانایی���ەی کەخۆی هەیەتی ب���ە ئازادی 
دەریببرێت. رۆسۆی فەیلەسوف پێیوایە مرۆڤ 
بە ئازادی لەدایک دەبێت و دەبێت هەرئازادبێت، 
کەواتە دایک دەبێت ئازادی تەواو بۆ مناڵەکەی 
دابی���ن بکات کە دووربێت لە هەرەش���ەو لێدان 
هەت���ا ئ���ەو حاڵەتانە لە هزریدا ناچەس���پێت و 
بیەوێ���ت وەک تۆڵ���ە لە داهات���وودا ئەنجامیان 

بدات، ئەگەرنا دەبێتە تاکێکی شەرانگێز.
توێژینەوەی  ناوەندی  توێژینەوەیەکی  بەپێی 
من���اڵ و خێزان لە زانکۆی بریس���تۆڵ، نزیکەی 
٣٦ ملی���ۆن مناڵ لە جیهاندا بەهۆی کێش���ەو 
ملمالنێکانەوە لەپرۆسەی خوێندن بێبەشکراون 
ئەمەش راس���تەوخۆ کاریگەری لەس���ەر ئاستی 
رۆش���نبیری و چۆنیەت���ی یەکتر قب���وڵ کردن 
هەی���ە چونکە ش���ەر و ملمالنێ���کان دەبنەهۆی 
چەکەرەکردن���ی هزری توندوتیژی و توندرەوی، 
بەپێچەوانەوە سیس���تمی خوین���دن وفێرکاری 

میکانیزمێکە بۆ سەپاندنی چەمکی خۆشەویستی 
و پێکەوەژیانی ئاش���تیانە. لەرێگەی سیستمی 
فێرکاریەوە مرۆڤ دەتوانێت ئاش���نا بکرێت بە 
مێژوو و شارستانیەتی ئەو نەتەوە و میللەتانەی 
کە هیچ رێگرییەک نیە بۆ پێکەوە ژیانیان وەک 
جی���اوازی ئایین و نەتەوەو کلتور. سیس���تمی 
فێ���رکاری دەکرێ���ت لەرێگ���ەی کەناڵەکانەوە 
راگەیاندن���ەوە بگەیەندرێتە خەڵک بەاڵم لەهەر 
کۆمەڵگەیەک ش���ەرهەبێت ئەوا ناتوانرێت نەک 
هەر سیس���تمی فێرکاری بەڵکو هیچ بەش���ێکی 
ئەو ژیانە لە ش���وێنی خۆیدا بێ���ت و مەهام و 

ئامانجەکانی خەڵک بێتەدی.
لە پەیامێکی پەیمانگای نێودەوڵەتی ئاشتی 
جیهانیدا هاتووە پەیوەندی سیستمی فێربون و 
پەروەردەکردن و ئاشتی دوو چەمکی گرێدراوی 
یەکتری���ن، ئاش���تی دەتوانێت پەرەبس���تێنێت 
لەرێگ���ەی خوێن���دن و منااڵن���ەوە چونکە بەم 
رێگایە دەتوانرێت نەوەیەکی ئاشتیخواز دروست 
بکرێت کە لەئەنجام���دا نەک هەر کۆمەڵگەکەی 
خۆی بەڵکو هەموو جیهان دوور دەبن لە شەرو 

کێشە نێودەوڵەتیەکان.
ئاش���تی ب���ەو مانای���ە دێ���ت ل���ە هەم���وو 
کۆمەڵگەیەک���دا تاکەکانی بەبێ جیاوازی ئاین و 
رەگەزو چین و نەتەوە هەست بکەن مافەکانیان 
لەچوارچێوەی یاس���ادا پارێزراوە و دڵنیاین لە 

ژیان و ئایندەیان.
لەم ڕوانگەی���ەوە، ئەگەر دیقەت لەووتەیەکی 
"ماندیال" بدەین لەس���ەر چەمک���ی پەروەردە، 
کۆمەڵگە  س���ێکتەری  گرنگتری���ن  تێدەگەی���ن 
پەروەردەی���ە و کاریگ���ەری لەس���ەر هەم���وو 
سێکتەرەکانی دیکە دەبێت، وە خاڵی گۆرانکاری 
کۆمەڵگەیە لەرووی پێشکەوتن و شارستانیەوە. 
 سیس���تمی فێرکاری و پەروەردەیی دەبێتە 
خاڵ���ی گرێدانی لەگەڵ س���ێکتەرەکانی دیکە و 
راس���تەوخۆ پەیوەندی هەیە لەگەڵ سیاسەت و 
ئابووری و کۆمەاڵیەتی. دەبێت ئەوە روون بێت 
المان  سیاسەتی پەروەردە هۆکاری دروستبونی 
تاک و هاواڵتی باش و چاالکە بۆ نیش���تمان بەو 
مانایەی لە واڵتە دیموکراس���یەکاندا پەروەردە 
تەنها رێگەچارەیەکە بۆ دوورکەوتنەوەی خەڵک 
لە کێشە و ملمالنێکان، بەرپەرچدانەوەی بیری 

توندرەوی و توندوتیژییە.

لە هێلینەوە 

سیستمی فێرکاری و هزری ناتوندوتیژی لە 
کۆمەڵگەدا

هێلین میدیا


