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ئافرەتی کورد، بەرەنگاری و ئازایەتی

ئافرەتان����ی كوردس����تان بە درێژای����ی مێژوو لە 
كاتێكدا لەناو خێزان و كۆمەڵگەدا زۆرلێکراوبوون 
و وەک ئاف����رەت س����تەمی کۆمەاڵیەت����ی و وەک 
کورد س����تەمی نەتەوایەتییان لەسەر بووە، بەاڵم 
لە بارودۆخی س����ەخت و هەلومەرجە قورسەکاندا 
ڕۆڵی شایس����تەی خۆیانیان بینیوە. بەش����داری 
خەبات����ی نەتەوەیی و بزاڤ����ی ئازادیخوازی گەلی 
کوردس����تانیان کردووە و کاریگەری گەورەیان لە 
بەردەوامی و س����ەرکەوتنی ئەو بزاڤەدا هەبووە و 
پشکی سەرەکی قوربانیدانیشیان بەرکەوتووە. لە 
خێزاندا ئەرکە قورسەکە لە ئەستۆی ئافرەت بووە 
و هەر خ����ۆی کۆڵەگەی خێزان و پەروەردەکار و 
تەنانەت بەش����دار بووە ل����ە دابینکردنی ئابووری 
خێ����زان س����ەرباری کاری ناو ماڵ. لەمڕۆش����دا 
ئ����ەرک و ڕۆڵی ئاف����رەت گۆڕانکاری بەس����ەردا 
هات����ووە و ئافرەت بەش����دارێکی بەرچاوی کایە 
جۆراوجۆرەکانی دەس����ەاڵت و الیەنەکانی ژیانی 
کۆمەڵگەی کوردس����تانییە. ل����ە هەمووی گرنگتر 
ئافرەت بەشدارێکی س����ەرەکی خەباتی مەدەنی 
و ڕێکخراوەیی بەڵکو ه����ەر خۆی داینەمۆی ئەو 
بزاڤە مەدەنی و یەکسانخوازییە کە لەم قۆناغەدا 

بوونی هەیە. 
ئ����ەوە ڕاس����تیەكی نكۆڵی لێنەك����راوە، كەوا 
ئاف����رەت توندوتی����ژی بەرامب����ەر دەك����رێ، بە 
پاساوی گەڕانەوەی شەرەف دەکوژرێ، ناچار بە 

خۆکوش����تن و خۆس����وتاندن دەکرێ، بە كەم لە 
تواناكانی دەڕوانرێ و بارتەقای ڕەگەزی بەرامبەر 
لە کایەی سیاسی و ئابوری و بوارەکانی دیکەش 
دەرفەت����ی پێنادرێت، بەاڵم هەموو جار و هەموو 
کات بەرچاوخس����تنی قوربانیبوون����ی ئافرەت و 
هەمیشە پیش����اندانی وەک ستەملێکراو نەک هەر 
چارەس����ەر نییە، بەڵکو زیان بە پرسی ئافرەت 
دەگەیەنێت. بەڵکو پێویس����تە س����ەرکەوتنەکانی 
ئافرەت و بەرەوپێشچوونەکانیش����ی باس بکرێ و 
دیار بخرێ. ئەوەش لەپێش����چاوبێت، كە ئافرەت 
س����یمبولی قوربانیدان و ئازایەتیی����ە و ئافرەتی 
ك����ورد ئەو بونەوەرە الوازە نیی����ە، كە بە چاوی 
س����ۆز و بەزەیی لێی بڕوانرێت، بەڵكو ئەگەر بە 
مێ����ژوودا بچینەوە گەورەیی ئافرەتی کوردمان بۆ 

دەردەكەوێ .
لەمڕۆدا ئافرەتی کورد س����ەختترین و پڕ ئێش 
و ئاس����تەنگترین تێکۆشان دژ بە بەها و پێوەرە 
کۆمەاڵیەتییە پیاوس����االرەکان بەڕێوە دەبات کە 
ڕەگداکوت����راوی ه����ەزاران س����اڵەن. قوربانیدانی 
ئافرەتە ک����ە گۆمی مەنگی هزری پیاوس����االری 
شەڵەقاندووە و تەلبەندی پڕ دڕک و داڵی داب و 
نەریتی پساندووە، ئازایەتی ئافرەتە کە نەخێری 
بۆ ستەمی پیاو و فەزای گشتی پیاوانە و کایەی 
تایبەتی ئافرەتانە کردووە. تێکۆش����انی ئافرەتە 
ک����ە جۆرێک لە تێگەیش����تنی دروس����ت کردووە 

بەوەی کە پیاویش وەک مرۆڤ قوربانی هزرێکی 
کۆمەاڵیەت����ی ڕەگەزخوازییە کە گۆش����ی کردووە 
بەوەی ئەو بااڵدەستە و شوێنگەی ئەو بەرزترە. 
ئ����ەوە قوربانیدان و ئازایەتی و پێداگری ئافرەتە 
کە ڕای گش����تی لە بوونی پرسی ئافرەت هۆشیار 
کردووەت����ەوە و هەموانی ناچار بە گرنگیدان بەم 

پرسە کردووە. 
ئێم����ەی ئافرەت����ی کورد وەک تاک����ی نەتەوە 
قوربانیم����ان داوە لە پێن����او ڕزگاری نەتەوەیی و 
پاراس����تنی ناس����نامەی نەتەوەیی، قوربانیشمان 
داوە وەک ئاف����رەت ب����ۆ یەکس����انی جێندەری و 
پاراس����تنی شوناس����ی ئافرەتبوون، تێکۆشان لە 
هەردوو ئەم بواران����ەدا بۆ ئێمەی ئافرەت گرنگە 
و نابێت لە هیچیان س����ارد بینەوە و پاشەکش����ە 
بکەی����ن. وەک تاکی نەتەوەی کورد س����ەرەڕای 
ئەوەی گەلەکەمان ت����ا ڕادەیەک قۆناغی ڕزگاری 
نەتەوەی����ی تێپەڕاندووە و خ����اوەن قەوارەیەکی 
ئافرەتی����ش  وەک  دانپیانراوی����ن،  دەس����توری 
بەشدارێکی بەرچاوی کایەی سیاسی و جومگەکانی 
دەوڵەتداری و پەرلەمانتاری و ڕێکخراوەیین، بەاڵم 
نکۆڵیش لەوە ناکرێت کە نەیار و دوژمنانمان زۆر 
و ناهەموار و دڕندەن؛ بۆیە س����ەلماندنی ڕۆڵمان 
لە پاراستنی ئەم قەوارەیە و بەهێزکردن و زیاتر 
جێگیرکردنی ئەرکی سەرەکی و لە پێشینەمانە. 
وەک ئافرەتیش خەباتێکی س����ەختتر لە خەباتی 

نەتەوەیی لە پێش����مانە، کە خەباتی یەکسانی و 
بەرەنگاری بیری زاڵی پیاوساالری و ئەو نۆرمانەیە 
کە سنورمان بۆ دیاری دەکا و چوارچێوەمان بۆ 
دادەن����ێ و بە کەم توان����ا و ئاوەزمان دەزانێ و 
ڕۆڵی یەکس����انمان پێ ڕەوا نابینێ. تێکۆش����انی 
ئیمەی ئافرەت بۆ کوردستانێکی ئازاد و یەکسانە 
بۆ ئافرەت و پیاو، بۆ کۆمەڵگەیەکی دیموکراس و 
ژیانێکی هاوبەشی و هاوپێگەییە لە ژیانی تایبەت 
و گشتیدا، بۆیە ئەرکمان قورسە و کاتی ئەوەیە 

ڕۆڵ و کاریگەری خۆمان زیاتر بسەلمێنین. 

توندوتی���ژی زارەک���ی یەکێک���ە ل���ە جۆره كانی 
توندوتی���ژی، بەاڵم بەهۆکاری جیا جیا دەتوانین 
وەکو بابەتێک���ی جیاواز لێکۆڵینەوەی لەس���ەر 
بکرێ���ت، ئ���ەم بابەت���ە مانا و وات���ای زۆری لە 
دەروون���ی خۆی���دا هەڵگرتووە، هەرک���ە بڵێین 
توندوتی���ژی زارەک���ی یەکس���ەر ئ���ەوە دێت بە 
مێش���کمان واتا بەکارهێنانی وش���ەی ناشرین و 
ناشایس���تەو جنێودان، ب���ەاڵم ئەگەر وردتر لێی 
بکۆڵینەوە ئەوەمان بۆ دەردەکەوێت کە هەندێک 
دەستەواژە هەیە کەڕەنگە زۆر بەڕێزەوە بوترێت 
بەاڵم لەناوەڕۆکدا پەیام���ی روخێنەری تێدایە و 
کاریگەری ناڕاس���تەوخۆ لەس���ەر ئەقڵی نائاگای 
م���رۆڤ دەکات، بۆ نمونە کەس���ێک بەکەس���ی 
بەرامب���ەری بەڕێ���زەوە ئەڵێ���ت )ت���ۆ توانای 
ئەنجامدانی ئەم کارەت نیە( ئەم دەس���تەواژانە 
بەئەنقەست بەکاردەهێنرێن و ئامانجی روخاندن 

و سوکایەتی پێکردنی کەسی بەرامبەرە.
توندوتیژی بەرامبەر خود، واتا کەس���ێک کە 

لەدژی خۆی ش���ۆرش بەرپادەکات، پێچەوانەی 
ئامانجەکانی خ���ۆی دەجوڵێتەوە، وەتوندوتیژی 
زارەک���ی بەرامبەرخ���ۆی بەکاردێنێ���ت هەر لە 
روخاندن���ی خۆی لەناخەوە تادەگات بە هەوڵدان 

بۆ خۆکوشتن.
بەشێوەیەکی گشتی ئەگەربمانەوێت لەدیدگای 
دەروونناس���انەوە لەم جۆرە توندوتیژیە بڕوانین 
هەندێک هۆکاردەبێت���ە هۆی ئەم جۆرە ڕەفتارە 

لەکەسەکاندا :
یەکەمین هۆکار شکس���تە، هەرکاتێک ناتوانن 
بەئامانجەکانیان بگەن و ئەو شتەی کە دەیانەوێت 
ناتوانن بەدەستی بهێنن، دەست دەبەن بۆ کاری 
توندوتیژی کە توندوتی���ژی زارەکی یەکێکە لەو 

جۆرانە.
دووەمین هۆکار فێربوونە لەکۆمەڵگه وە، کاتێک 
منداڵ یان گەنج ی���ان بەتەمەن لەکۆمەڵگه یەک 
بژیت کەپڕبێت لەبەکارهێنانی وش���ەی ناش���رین 
و س���وکایەتی و جنێ���ودان، بێگومان کاریگەری 

ڕاس���تەوخۆی لەس���ەر ئەو کەس���انە دەبێت و 
فێر دەب���ن کە چیتر بەش���ێوەیەکی فراوان ئەو 
وشانە بەکاربهێنن. توندوتیژی زارەکی لەڕێگای 
بەسروش���تی  زمانیش  بەکاردەهێنریت،  زمانەوە 
خۆی فێری وشەکان دەبێت، کەواته  کاتێک ئێمە 
لەکۆمەڵگای���ەک بژین کە پڕبێت لە بەکارهێنانی 
ئەو وشانە بێگومان کاریگەری دەبێت لەسەرمان.
س���ێیەمین هۆکار، ناتەواوی ب���اری دەروونی 
کەس���ەکانە وات���ه  ئ���ەو کەس���انەی بەه���ۆی 
کێش���ەیەکەوە دەروونێک���ی نائارامی���ان هەیە و 
ئەوەی دەیانەوێت ناتوانن بەدەستی بهێنن بۆیە 
دەست دەبەن بۆ ئەم جۆرە ڕەفتارانە. بێگومان 
ه���ۆکار زۆرە بۆ ئەم جۆرە ڕەفتارانە کەناتوانین 
لەچەن���د دێڕێکدا کورتی بکەینەوە، بەاڵم دەبێت 
ئەوە بزانین کە توندوتێژی زارەکی هیچی کەمتر 
نی���ە لەتوندوتی���ژی فیزیکی، پێویس���تە هەموو 
هەوڵێکمان بدەین بۆ کۆمەڵگه یەکی پڕ لەئارامی 
و ئاشتی، یەکه مجار زمانی خۆمان پاکبکەینەوە، 

وە یارمەتی دەوروبەرمان بدەین کە وشەی جوان 
بەکاربهێنن. 

باش���ترین کاریش ئەوەیە کەچ���وار دەورمان 
تێبگەیەنی���ن ک���ە جنێودان و س���وکایەتیکردن 
و  هەڵیانب���ژاردوە  خۆی���ان  ک���ە  ڕەفتارێک���ە 

بەدڵنیاییەوە دەتوانن بیگۆڕن.

توندوتیژی زارەکی

      تێکۆشانی ئیمەی 
ئافرەت بۆ کوردستانێکی ئازاد 
و یەکسانە بۆ ئافرەت و پیاو، 
بۆ کۆمەڵگەیەکی دیموکراس و 
ژیانێکی هاوبەشی و هاوپێگەییە 
لە ژیانی تایبەت و گشتیدا، بۆیە 
ئەرکمان قورسە و کاتی ئەوەیە 
ڕۆڵ و کاریگەری خۆمان زیاتر 
بسەلمێنین

هەرکاتێک ناتوانن 
بەئامانجەکانیان بگەن و ئەو 
شتەی کە دەیانەوێت ناتوانن 
بەدەستی بهێنن، دەست 
دەبەن بۆ کاری توندوتیژی کە 
توندوتیژی زارەکی یەکێکە لەو 
جۆرانە
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باس ك���ردن و گرنگیدان بە پرس���ی ئافرەت لەناو 
ڕاگەیاندنی كوردی له ئاس���ت ئه و خواسته دا نیه  كه  
چاالكوان���ان و رێكخراوه كانی ئافره تان و به تایبه ت 
ئافره تان���ی میدیاكاركاری بۆده ك���ه ن و ده یانه وێت 
توان���ای ئافره ت له  به رنام���ه كان و خودی ده زگای 
راگه یاندنیش���دا ئ���ه رك و رۆڵی س���ه ره كی هه بێت 
به پێی توانای خۆی به ش���داربێت له  ئاراسته كردنی 
فكرو جێبه جێكردنی ئامانجی ده زگاكه ی، بۆ زیاتر 
تیشك خستنه  سه ر ئه و پرسه  له گه ڵ خاتوو )نیان 
ئه حمه د( جێگری به ڕێوه به ری گش���تی راگه یاندن و 

چاپ و باڵوكردنه وه  ئه م گفتوگۆیه مان سازدا.

س���ه باره ت به  ده رخس���تنی توانا و رۆڵی ئافره ت 
ل���ه ڕووی پێگە و وێنای ئاف���رەت لەمیدیادا، خاتوو " 
نی���ان ئه حمه د" بۆچونی وایه  كه  پرس���ی ئافرەت لە 
ناو ڕاگەیاندنەکان گرنگ���ی پێنادرێت، تا ئەو رۆژەی 
ک���ە تایبەت کراوە ب���ە ڕۆژی ئافرەتان وەکو 8مارس 
و،هەفت���ەی بەرەنگاربوون���ەی توندوتیژی دژی ژنان، 
ئەوکات ڕاگەیاندنەکان دەکەونەخۆ بە بەرنامەیەک یا 
هەواڵێک باس���ی کێشەی و پرسی ئافرەتان دەکرێت. 
ئەگەر هەفتەی یەکجار بەرنامەیەک هەبووایە لەس���ەر 
ماف و پرس���ی ئاف���رەت و کێش���ە کۆمەاڵیەتیەکان 
خەڵک زیاتر تێگەیشتنیان دەبوو، له  الیه كی دیكه وه  
پێگەی ئافرەت لە ناو ڕاگه یاننەکان الوازە چ کەناڵێک 
دەبینیی���ت بەڕێوەبەرەکەی ئافرەت بێت، مەبەس���تم 
کەناڵ���ە جدی و حیزبی س���ێبەری حزب���ەکان، تەنها 
ئافرەت کاربەڕێکەرە لەن���او کەناڵی ڕاگەیاندنەکان و 

ڕۆژنامە گۆڤارەکانی کوردستان.
چاودێریكردنی به رنامه و پرۆگرامه كانی ده زگاكانی 
راگه یان���دن هۆكارێك���ه  بۆ ئه وه ی ده زگاكان باش���تر 
كاری خۆیان رێكبخه ن و بتوانن میدیا وه ك ئامرازێك 
بۆ گه یاندنی په یامی راس���ت و دروس���ت به كاربهێنن، 
ل���ه م رووه وه  خاتوو "نیان ئه حمه د" تیش���ك ده خاته  
س���ه ر ئه وه ی كه  ئه وان وەک بەڕێوەبەرایەتی گشتی 
ڕاگەیاندن لە وەزارەتی ڕۆش���نبیری تێبینییان زۆرە، 
ه���ه روه ك ده ڵێ���ت: هه ندێ���ك به رنام���ه  هه یه  پێش 
رووداوه كان ئه كه ون و پیش ئه وه ی لێكۆڵینه وه  بكرێت 
و له دادگا كه یسه كه  یه كالیی بكرێته وه ، ئه وان له گه ڵ 
تاوانبار قس���ه  ئه كه ن، بۆیه  ئه م���ه ش بۆته  هۆكاری 
سه رلێش���واندنی دادگا چونكه  به راستی ناكرێت هیچ 
به رنامه ی���ه ك پێ���ش رووداوه كان بكه وێت و گفتوگۆ 
له گه ڵ تاوانبار بكات و رێگه  بدات تاوانبار قسه  بكات، 
زۆرجاری���ش عاتیفەی خەڵک دەجوڵێنن، لەبەرئەوەی 
تاوانب���ار ناڵێت م���ن تاوانم کردوە،بەڵک���و بەهانەی 
ش���ەرعی و کۆمەاڵیەتی بۆ تاوانەکەی دەهێنێتەوە و 

لەو کاتەدا زوڵمێکراوەکە تاوانبار دەکرێت.
  به ڕێوه به رایه ت���ی گش���تی راگه یان���دن و چاپ و 
باڵوكردن���ه وه  له  وه زاره تی رۆش���نبیری وەك الیەنی 
تایبەتمەند لەناو حكومەتی هەرێمی كوردس���تان بۆ 
سەرپەرش���تیكردنی ڕاگەیاندنه كان له ڕووی گه یاندنی 
ڕێنمایی و زانیاری لەسەر پرسی یەكسانی جێندەری 
لەناو كارو بەرنام���ەی دەزگا ڕاگەیاندنەكاندا، خاتوو 
"نیان ئه حمه د" ئاماژه  ب���ه وه  ده كات كه  لە کابینەی 
هه ش���ته وه  لە زۆربه ی وەزارەتەکان هۆبەی جێندەری 

کراوەتەوە، کاری لەسەردەکرێت،هەرچەندە جیاکاری 
زۆر کراوە لە پۆس���تەکان لەنێ���وان ژن و پیاو،زیاتر 
پۆس���تەکان بەدەست، تائێس���تا بەڕێوەبەری گشتی 
ئافرەتمان نیە لە وەزارەتی ڕۆش���نبیری وابزانم هەر 
ی���ەک جێگ���ری بەڕێوەبەری گش���تی هەی���ە ئەویش 
به نده ی���ه ، لە هۆبەکانیش هەر غەدر لە ئافرەت کراوە 
وەکو پێویس���ت نەبووە دابەشکردنەکان دادپه روه ری 
تێدا نیە، بەاڵم خواس���تێکی ب���اش هەیە کە گرنگی 
بە پێگەی ئافرەتیش بدرێت، لەناو ڕاگەیاندنەکانیش 
وەک له س���ه ره تا ئاماژه م پێك���رد، گرنگی بە پێگەی 
ئاف���رەت نادەن ئەگەرنا ئافرەتی زۆر باش و بەتواناو 
ڕۆش���نبیرمان زۆرە کە گرنگی ب���ە ئافرەت نادەن؟؟ 
دیارە ڕێچکەو قوتابخانەی ئەرس���تۆی فەیلەسوفیان 
جێبەجێکردوە کە ئاف���رەت وەکو مادەیەک دەبینێت 
بۆ دروستکردنی منداڵ نەک وەکو مرۆڤێکی ئەرکدار.

ئەو بەرنام���ە وپڕۆگرامان���ەی كاریگەریی نەرێنی 
لەسەر ئاش���تەوایی خێزان دروست دەكات، بەڕێزتان 
تێبینی و س���ەرنجتان چیه  له س���ه ریان، خاتوو نیان 

ده ڵێت:
هەندێ بەرنامە هەیە کاریگەری نەرێنیان لەس���ەر 
ئاش���تەوایی خێزان هه یه ، بەداخەوە ئێمە میللەتێکین 
چاولێکەریمان تێ���دا زۆرە، هەرئەوەش وایکردوە زۆر 
جار خێزانەکان تووشی کێش���ەو جیابوونەوە دەبن، 
بەداخ���ەوە هەن���دێ لەكەناڵ���ەکان ڕەچاوی یاس���او 
ڕێس���او ئادابی گشتی ناکەن،وادەزانن ئەوبەرنامەیەی 
کەپێشکەش���ی دەکەن پێش���کەوتنە، بەپێچەوانەوە 
وەک���و ئاگادار بن س���ێ بەرنامەمان ڕاگرت لە س���ێ 

کەن���اڵ، کاردانەوەی باش���ی هەبوو ل���ە نێو خەڵکدا 
دەستخۆش���یان لێکردی���ن بەردەوامی���ن لەچاودێری 
کەناڵەکان، لەبەر ئ�ەوەی هەموو گلەیەکان ئاراستەی 
ئێمەدەکرێت دەبێت ئێمەش وەاڵمی خەڵک بدەینەوە 
ل���ەڕووی هەبوونی هه ماهه نگ���ی و چاودێریكردنی 
دەزگاكان���ی ڕاگەیان���دن وەك حكوم���ەت چ پالن و 
بەرنامەیەك هەیە كەبتوانرێ���ت بكرێتە بنەمایەك بۆ 
ڕێكخس���تنی میدیایی كوردی، ل���ه م الیه نه وه  خاتوو 
نی���ان ده ڵێت: وەکو حکومەت کاری زۆرمان لەس���ەر 
ک���ردوە، لەگەڵ چەن���د الیەنێک���ی پەیوەندیدار بەو 
پرس���ە خەریکین چەند ڕێنمایەکم���ان ئامادەکردوە 
وەکو بەڕێوەبەرایەتی گش���تی ڕاگەیاندن و وەزارەتی 
ڕۆش���نبیری لەگەڵ س���ەندیکای ڕۆژنامەنوس���ان بۆ 
ئەوەی بتوانین ئەو پاشاگەردانیەی بەناوی ئازادی ڕ 
اگەیاندن هەیە لەکوردستان ڕێکی بخەینەوە، هەندێ 
ڕاگەیان���دن هەی���ە تەنها بۆ دروس���تکردنی هەواڵێک 
ئینس���انیەت و ئئیتیك���ی پیش���ەکەی لەبیر دەکات 
مرۆڤێک دەکاتە قوربان���ی، دەبێت ئەم جۆرە هەواڵ 
دروس���تکردنە ڕاوەس���تێت و بە فۆرمە زانستیەکەی 
ڕاگەیاندن���کارەکان ڕابهێنرێنن، خولی زانس���تیان بۆ 
بکرێتەوە لەبەرنامەماندا هەیەو پەیوەندیمان بەچەند 
وەزارەت و الیەن���ی پەیواندی���دارو و ڕێکخراوێک���ی 

نێودەوڵەتیەوە کردوە بۆ ئەم مەبەستە.

نیان ئه حمه د:
 هەندێك لەكەناڵەکانی راگه یاندن ڕەچاوی یاساو 

ڕێسای گشتی كۆمه ڵگه  ناكه ن

ئافره ت له ناو تێڕوانینه  جیاوازه كانی كۆمه ڵگه وه 
سۆزان محمد

لەسەر پرسی ئاماژەدان بە توانا و بەهرەی ئافرەتان، 
کۆمەڵگە دابەشی دوو بۆچونی جیاواز بووە، الیەک 
وێنای دەکەن ئاف����رەت تەنها دەتوانێت تەواوکەری 
کاری رەگ����ەزی بەرامبەری بێت ک����ە پیاوە و بەبێ 
وجودیەتی ئ����ەو ناتوانێت لەکایە جیاوازەکاندا وەک 
کارەکتەرێکی س����ەرەکی دەربکەوێت، الیەکی دیکە 
بەپێچەوانەوە رایان لەسەر توانای ئافرەت بابەتێكە 
دەمێک����ە لەگفتوگۆ و ج����ەدەل براوەتەوە و ئافرەت 
نەک بۆخۆی بەڵکو بۆ پیاوانیش بۆتە پاڵپش����تێکی 
بەهێز و کارەکانی پیاوانیشی راگرتوە بەبێ ئەوەی 

وەک پێویست دەربکەوێت.
باس����کردن لەیەکس����انی جێن����دەری و راگرتنی 
بااڵنسی هێزی هەردوو رەگەز لەکۆمەڵگەی کوردیدا 
ئێستاش����ی  تێپەریووە،  س����ەختدا  بەقۆناغگەلێکی 
لەگەڵدا بێت کەلەس����ەدەی ٢١ دەژی����ن بارودۆخی 
ئافرەتان و ژنان زۆر لەبار نیە، بەو مانایەی لەئاست 
خواستی پێش����کەوتنی توانا مرۆییەکانیدا نیە، ئەم 
فاکتەرەش دەبەس����ترێتەوە بەو تەوژمە گۆرانکاریە 
نەرێیانەی کۆمەڵگەی ک����وردی پیا گوزەر دەکات. 
لەالیەک کۆمەڵگە وەک پێویس����ت گرنگ و بەهایەک 
بۆ توانست و رۆڵی بەرجەستکراوی ئافرەت دانانێت، 
لەرەهەندێکی دیکەشەوە ئافرەت لەبەرامبەر ئەو بێ 
بەهای کردنە هەندێک جار توشی وەستان دەبێت بۆ 
ئەوەی باش����تر لەهۆکارەکان تێ بگات و هەوڵ بدات 

بە عەقڵ و بیرێكی نوێوە هەنگاو بنێتەوە.
ئێستا کاتی ئەوەیە فەزایەکی نوێ بۆ بیرکردنەوە 
و تێروانین����ی کۆمەڵگ����ە بۆ ئاف����رەت بخوڵقێنرێت، 

وات����ە ئافرەت وەک م����رۆڤ و ئەندامێکی کۆمەڵگە 
لێبروانرێت ن����ەک وەک رەگەزی دووەم و بەپلەیەک 
کەمتر لەرەگەزی پی����او دابندرێت. تەواوی ئایدیا و 
ئاینە ئاس����مانی و زەمینیەکانیش����ەوە بە گرنگیەوە 
باس لە ئاف����رەت دەکەن و داوای یەکس����انی ماف 
و رۆڵ����ی بۆ ئەکەن، بەاڵم ئ����ەوەی دەبێتە جێگەی 
مش����تومڕ لەنێوان پەیرەوانی ئاین����ە جیاوازەکان و 
چاالکوان����ان، جێبەجێ نەکردنی ئ����ەو برگەو دەقە 
ئاینیانەی����ە کەب����اس لەگرنگ����ی هەبون����ی ئافرەت 
لەخیزان وکۆمەڵگ����ەدا دەکەن بەتایب����ەت لەالیەن 
هەندێک لەو کەسانەی پێش����ەوایەتی ئاین دەکەن، 
بەئام����اژەی کەمت����ر لەمرۆڤبوون هێم����ا بۆ ئافرەت 
دەکەن، یاخود بەراورد ب����ە ئافرەتانی نەتەوەکانی 
دیک����ە، بێ ئەرزش ب����اس لەئافرەتی کورد دەکرێت 
''مین����ۆرس وەککی و  لەکاتێکدا رۆژهەاڵتناس����انی 
کڵۆدی����ۆس جیمس ریچ'' دەڵێ����ن: "ئافرەتی کوردە 
بەب����ەراورد لەگەڵ ئافرەتانی تورک و عەرب وفارس 

ئازاترو بوێرترن''.
ئەم بێبەهاکردنەی ئافرەتی کورد لەالیەن هەندێک 
کەس����ەوە لەروانگ����ەی تێگەیش����تن و وێناکردنیان، 
دەگەرێتەوە بۆ ئاس����تی ناحاڵی بوونی ئەو تاکە بۆ 
مرۆڤ دواتر بۆ ئافرەت چونکە ئاشکرایە مرۆڤایەتی 
گەش����ە ناکات و پێش����ناکەوێت ئەگەر ئافرەت وەک 

مرۆڤ لێی نەڕوانرێت.
رەنگە ئ����ەم بیرکردنەوە و رێگرتن����ە لە ئافرەت 
بۆ بەش����داری نەک����ردن لە س����ێکتەرەکانی دیکە و 
بەشایس����تەنەبونی بۆ دەس����تبردن لە بەرێوەبردنی 

کۆمەڵگ����ە، لەت����ەواوی جومگەکان����ی کۆمەڵگەش 
بێت����ە ب����ەردەم ئافرەت����ان. دەبینی����ن لەمێ����ژوی 
ک����ۆن و هاوچەرخ����دا و لەکۆمەڵگەکان����ی دیک����ە 
ئ����ەو ئافرەتان����ەی توانیویان����ە بگەنە دەس����ەاڵت 
کاری خۆی����ان کردوە، ئەوانەش����ی کەراس����تەوخۆ 
دەس����ەاڵتیكیان لەحوکمداری����دا نەب����وە توانیویانە 

لەرێگەی هاوس����ەر یان کورەکانیان����ەوە چارەنوس 
ورەوت����ی مێژووی واڵتەکەیان بگ����ۆرن، بۆ نموونە'' 
کاترین دۆمێدیس����ی'' کە نزیکەی چل ساڵ بەناوی 
کورەکانی لەفەرەنس����ا حوکمی گێ����راوە، '' مەلیکە 
ئەلێکساندرا'' لەژێرکاریگەری و کارتێکەری پیاوێکی 
بەرەنگ ئاینی بەناوی '' راسپووتین' ئیمپراتۆریەتی 
تێزارەکانی روخاند و هەروەها '' ئێدیت ویلس����ۆن'' 
هاوس����ەری کۆماری ئەمەریکا '' وێلسۆن'' کەلەدوو 
ساڵی کۆتایی خولی سەرۆک کۆماری هاوسەرەکەیدا 
بەناوی ئەو لەئەمریکا حوکمیکردووە. ئەم حااڵتەنە 
ئەگەر لەن����او کۆمەڵگەی کوردی����دا هەبێت بەرووە 
ئەرێن����ی و نەرێنیەکانی����ەوە، پێدەچێت لەژێر ناوی 

دیکەدا لە هەیمەنی دەسەاڵتی ئافرەت بدرێت.
گرنگ����ە کۆمەڵگەی ک����وردی خ����ۆی لەهەندێک 
چەمک و بابەتی نەشیاو بەدووربگرێت کەلەبنەرەتدا 
موڵکی ئەو نیە، بەڵک����و هاوردەکراوەتە ناو نەریت 
و کلتورەکەی����ەوە، هەروەک چ����ۆن دەتوانێت خۆی 
لەگەڵ پێشهات و گۆرانکارییە خێراکان بگونجێنیت، 
دەبێ����ت بەو میت����ۆدەش خۆی لەگ����ەل قۆناغەکەدا 
بگونجێ����ت و چیدیەک����ە ئاف����رەت ب����ە فۆرمەکانی 
توندوتیژی و زوڵملێکراو نەناسێنێت، دەبێت بچێتە 
قۆناغی ناس����اندن و دەرخس����تنی هێ����زی ئافرەت 
و پێگەی یەکس����انی ب����ۆ برەخس����ێنێت لەتەواوی 
بەشداری پێکردنەکانی لەسەر ئاستی کۆمەاڵیەتی، 
سیاس����ی و بوارەکانی دیکە، ئ����ەو کاتە کۆمەڵگەی 
کوردی دەچێتە قۆناغی گەش����ەکردنی شارستانی و 

پێشکەوتنخوازییەوە.

ئێستا کاتی ئەوەیە 
فەزایەکی نوێ بۆ 
بیرکردنەوە و تێروانینی 
کۆمەڵگە بۆ ئافرەت 
بخوڵقێنرێت، واتە 
ئافرەت وەک مرۆڤ و 
ئەندامێکی کۆمەڵگە 
لێبروانرێت نەک 
وەک رەگەزی دووەم 
و بەپلەیەک کەمتر 
لەرەگەزی پیاو دابندرێت
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خێزان چ ڕۆڵێكی لە گەشەی كۆمەاڵیەتی 
هەرزه كاردا هه یه 

 دێ چاوا ژینگەها خو 
پاریزێن

 گەلە ک جارا دبیژین و دێ ئاخڤێن بالم کردار ب زحمتە 
ئەڤجا دڤێت هە ر ئیک ژێ مە ژێ خو دەست پێ بکەین 
ژێ ناڤا خێزانێ دا و پاش���ی ل قوتابخانان پە روردە بو 
هندێ کو چاوا فێر ببین کا چاوا ناخێ خو و رخس���ارێ 
خو ب پاکی رادگرین هەر واسا دڤێت مال و هە ر جهەکا 
کو ئەم بو کیف و خوشی لێ سود وەربگرین ب پاقێژی 

را بگرین و بال سروشتێ مەجوانتر بێتە پێش .
لێ بە رێ دایک و بابێ مە کو لێ گوندان دژیان پارا 
پتر ن���ە خوایندەوار بوون بەلێ ئاس���تێ زانینا وان ژێ 
ڤێ س���ەردەمێ باش���تر بون زاروکێن خو فێری پاقژیێ 
دک���رن بو وان گە لەک ناخوش بوو ئە گە ر کەس���ەک 
بەحسێ  گوندێ وان کربا و گوتبا یێ پاک و خاون نینە 
ه���ەر گوندێ خو وب پاقێژی رادگرتن بەلێ لێ نوکە کو 
سەردەمەکێ نویە زاروکان هە ر لێ داینگەهێ فێری گە 
لە ک تێش���تێن باش دکە ن ب تایبەتی پاقێژی واس���ا 
پ���ەروەردە دکن کو ئە و ب خو پاش���ماوین خو راکت و 
جهێ خو ب پاقێژی بهێلیت هە ر واس���ا لێ قوتابخانان 
زور گرنگ���ی ب ڤێ بابەتی هاتی���ە دان کو ئە و قوتابی 
هەس���ت ب هندێ بکەت کو چاوا دڤێت رخسارێ خو ب 
پاقێژی رابگرت وچاوا شەرم دکە ت کو رخسارێ وی یێ 
پیس بیت دڤێت واساژی هەست ب هندێ بکەت کو چاوا 

دەورو بە رێ خو جهێ خو پاقێژ بکەت .
دیاردیەکا دی بو من گەلەک سەیر بوو ژ الیێ وجدانێ 
ڤ���ە کو چە وا ئەم جهەکێ پیس بکەین و ل وێ هیڤیێ 
بی���ن یان بیژین کو ) مان���ێ ییت هەین پاقێژ بکەن( یا 
کەس���ێن کریکار ئەوێن دان عم���ر ب کارێ پاقێژ کرنێ 
رابێن گەلەک ب مخابنی ڤە راستە ئەم دبێژین شولێ ویە 
بەلێ وەکو وجدان ما بوچی ئە م پاشماوین خو ناراکین 
و دناڤا زەرفان دا بو وی ژی ب ساناهی تر بیت و مخابن  
ل وەالتێن بیانی بخو س���ود ژێ پاشماوەیان وەردگرن و 

هەر پاشماوەیەکێ وان دێتە پولین کرن و بکارئینان .
بو ک���و ئەڤ دی���اردە بێتە چارە س���ەر کرن دڤێت 
چاالکڤانێ���ن مەدنی ڤێ بەرچاڤ وەربگرن و هەڤکار بێن 
دا کو چڤاکی تێبگەهێن���ن کو ل هەر جهەکا هەبیت ب 
هەس���ت ڤە چێ لناڤا ناخێ خودا چێ ژێ دەرڤە دڤێت 
م���روڤ پاک و خ���اون بێت دڤێت مە هێ���زرا مروڤایتی 
هەبێ���ت کو ئە و جهی کو ئەم بو س���یرانی و خوش���ی 
هەلدبژێری���ن باقێ���ژ رابگرین بو هن���دێ ژی هەر جهەک 
پێتڤیە فڵیکس یا تابلویێن تایبەت بێتە چاندن لس���ەر 

راکرنا پاشماوەییانل هەر شوینەکی.
هەر واس���ا پێتڤیە ک���و ئە و خەلکێ ک���و جهێ خو 
پاقێژ دک���ەن خەلکێ دی هان بدن دا کو ئە وژی چاڤ 
لێ ئیکدو بکەن هە رئیک بو ییدی دا سروش���ت بمینێت 

پاقێژ.
هەر واس���ا پێتڤیەکو جەێزا لس���ەر وان کەسان بێتە 
سەپاندن ئەوێن کو پاپند ب هندێ نەبێن کو پاشماوەیین 

خو راکن.
هیڤیدارم کو ئەڤ دیاردە نەمینت و بێتە چارە س���ەر 
ک���رن ب چاڤەکێ مەزن بێتە بەرچ���اڤ وەرگرتن دا کو 
هەمی پێکڤەب پاک و خاونی و س���ود ژێ جهێ خو یان 
باژێری خو وەربگرن هەر واسا بیتە جهێ سەر بەرزی بو 
مە کو دەمێ خەلکێ بیانی قەس���تا وەالتێ مە دکەن ب 
خوشحالیڤە متحەکاری وەالت و گوند و باژێرین مە بێن.
چنکو پیش���کەفتنا چڤاکی گرێدایە ب سیس���تە مێ 
سروشتی و ژینگە هێ ڤە هیڤیە ئەم بشێین ڤێ پروسێ 

ب پاک و خاونی رابگرین.

قۆناغ���ی  تمەندییەكان���ی  تایب���ە  دیارتری���ن 
ه���ەرزەكاری بریتیە لە ئ���ارە زووی بەهێز بۆ 
س���ەربەخۆی و وەرگرتن���ی ئازادی كەس���ی، 
بەاڵم ئەمە بەو مانایە نای���ەت كە پەیوەندییە 
خێزانەكانیان كەمبكەنەوە، بەڵكو لەم قۆناغەدا 
بەردەوام هەست بە پشتیوانی دەكەن لەالیه ن 
خێزانه كانیان���ەوە لەڕووی ئاب���ووری ودەروونی 
رۆلێكی  خێ���زان  هەربۆی���ە  وكۆمه اڵیەتی���ەوە 
لەژیانی  دەبینێی���ت  وس���ەرەتایی  س���ەرەكی 
منداڵ ودروستكردنی كەس���ایەتیدا لە قۆناغی 

هەرزەكاریدا. 

هەرزەكاردیاردەیەكی كۆمەاڵیەتییە
لەوبڕوای���ەدان  زانای���ان  ل���ە  هەندێ���ك 
كەه���ەرزەكار دیاردەیەك���ی كۆمەاڵیەتییە نەك 
بایۆلۆژی واتە گیروگرفت وجۆری كەس���ایەتی 
هەرزەكارل���ە كۆمەڵگایەكەوە بۆ كۆمەڵگایەكی 
ت���ر و لەكاتێك���ەوە بۆكاتێك���ی تردەگۆڕێت. 
هەمووهەرزەكارانی جیهان یەك جۆرگیروگرفت 
ئ���ەرك و پێداویس���تیان نیە، بەڵك���و بە پێی 
دابونەریت شارس���تانی وئاستی رۆشنبیری ئە 
وكۆم���ە ڵگه یەی ك���ە تیای���دا دەژی دەگۆرێ، 
بە پێ���ی بۆچوونی زانای���ان كۆمەڵگه یەك كە 
پڕبێ���ت لە بەرگ���ری و وبەربەس���ت وملمالنێ 
وكێبرك���ێ وچەوس���اندنەوە و جۆرەها بە هاو 
ئ���اكار و فەلس���ەفە و ئایددیۆلۆژیای جیاجیا، 
ئ���ەوا ه���ەرزەكاری ئەوج���ۆرە كۆمەڵگایان���ە 
بەزۆری تووشی ملمالنێی دەروونی وگیروگرفت 
ونەخۆش���ی دەروون���ی وكۆمەاڵیەت���ی دەب���ن 
ئەگ���ەر بەراوردبكرێ���ت ب���ە ئەوهەرزەكارانەی 
كە لە كۆمەڵگایەكی س���ادە و س���اكار و دوور 
لەبەربەست و رێگردا دەژین ویەك جۆرفەلسەفە 
هاوئ���اكاری  وب���ە  ئای���ن  و  ئایدیۆلۆژی���ا  و 
كۆمەاڵیەتی���ان هەیە، لەبەرئەوەی هەرزەكار لە 
كۆمەڵگه ی ئالۆزو پرل���ە گیروگرفتدا بەردەوام 
رووب���ەڕووی ناخۆش���ی وملمالن���ێ دەبێتەوەو 
نازانێ لەو هەموو ئاین وفەلسەفە و دابونەریتە 
كۆمەڵگه ك���ەی  جیاجیایان���ەی  كۆمەاڵیەتی���ە 
كامیان هەڵبژێ���رێ وكامیان واز لێبهێنی بەالم 
لە كۆمەڵگه ی سادەو ساكار هەرزەكار تووشی 
ئەو بارە دەروونیەی پێشوو نابێت لە بەرئەوەی 
یەك جۆر ئاین وفەلسەفە و دابونەریتی گشتی 
هەیە وپەیڕەوی دەكات وتوش���ی ملمالنێی هە 

ڵبژاردن وكێبڕكێ نابێت.

هەرزەكاری دیاردەیەكی ده رونییە
بەرفراوانبوونی بواری )كۆمەاڵیەتی، كاتی، 
شوێنی و جەستەیی(ی هەرزەكار، واتەهەرزەكار 
زیاترلە مندال تێكەاڵوی كۆمەڵ ودامودەزگاكانی 
دی���اردەی  و  ورووب���ەڕووی كێش���ە  دەبێ���ت 
كۆمەاڵیەتی زیاتر دەبێتەوه ، هەروەها ئەگەر لە 
قۆناغ���ی منداڵیدا بەدووری رۆژ هەفتە و مانگ 
بیری كردبێتەوە ئ���ەوا لە قۆناغی هەرزەكاریدا 
بیرلە چەندین ساڵی ترو پاشەرۆژی داهاتووی 
دەكات���ەوە، واتا بواری كات���ی وبیركردنەوەی 
بەرفراوانترو زیاتردەبێت، لە الیەكی تریش���ەوە 
ئ���ەو رووبەر و ناوچە و ش���وێنانەی كە منداڵ 
لەالیەن���ی  ودەچێت،هەروەه���ا  دێ���ت  تی���ادا 
جەستەیی و فیسولۆژیش���ەوە ههرزەكار زیاتر 
گەش���ەدەكات وقاچ ودەس���ت و ئە ندامە كانی 
ترلە ش���ی درێژت���رو گەورەت���ر و ئاڵۆزتردەبن 

ئەگەر بەراورد بكرێن بە قۆناغی منداڵی .

ئەوگۆڕانكاریانەی  ونارێك���ی  وم���ژاوی  تەم 
س���ەرەوە واتە كاتێ���ك هەرزەكار ل���ە اڵیەنی 
جەس���تەییەوە دەگۆرێ، گۆڕانكاریەكان زۆربە 
خێ���راو، كوتوپڕن وه���ەرزەكار لە س���ەرەتادا 
ناتوانێت بە ئاسانی خۆی لەتەكیاندا بسازێنێ 
وشارەزایی وزانیار ی تەواوی لە بارەیانەوە نیە 
كە ئەمەش تووشی ڕاڕایی وگومان و دڵەراوكێ 

وترس وبیرێكی دەروونی ئالۆزدەكات.
هەروەه���ا ل���ە الیەن���ی كۆمەاڵیەتیش���ەوە 
تووش���ی زۆر گیروگرف���ت و ملمالنێی دەروونی 
وكۆمەاڵیەتی دەبێت، لەبەرئەوەی نە منداڵەكەی 
جاران���ە و نەبووە بە كە س���ێكی گەورە، واتە 
نەمندااڵ ن بە منداڵی دادەنێن و نەگەورەكانیش 
پێش���وازی لێدەكەن و بە گ���ەورەی دادەنێن، 
كەوات���ە هەرزەكار ناس���نامە ی تاییەتی خۆی 
نیە و لە ئاس���مان خەو و خەیاڵدا پەلەوژێیەتی 
ونازانێت س���ەربە چ گروپ وقۆناغێكە، ئەمەش 
تووش���ی خەم وخەفەتی دەكات لەالیەنی كات 
زۆرلەدیاردە  پاش���ەرۆژەوە،  بیركردن���ەوەی  و 
و پێش���بینیەكان روون و ئاش���كرانین لە الی 
ه���ەرزەكار، ب���ە ڵك���و وەكوهیچ ش���وێنێنك 
نازانێت وكەس ناناس���ێت ونازانێت بەرەوكوێ 
بروات،باری دەروونی هەرزەكار یش وەك باری 
دەروون���ی ئەوكابرا نە ش���ارەزایە یە، چونكە 
جەس���تە وبواری كۆمەاڵیەت���ی ودەروونی وەك 

ئەوشارەشاراوەو نادیار وایە.
س���ەرەوە  ئەوگۆڕانكاریان���ەی  س���ەرەڕای 
و  جیه���ان  نێ���وان  ل���ە  زۆر  جیاوازییەك���ی 
ڕاوبۆچوونی هەرزەكارو راوبۆچوونی گەورەكان 
هه یە و ئەمەش لە قۆناغی هەرزەكاریدا تووشی 
ملمالنێی كۆمەاڵیەتی وبگرەو بەردەی دەكات. بە 
پێی لێكدانەوەی ئەم تیۆرەی)لیڤین (هەرزەكار 
وكۆمەاڵیەتیش���ە،  بایۆل���ۆژی  بوونەوەرێك���ی 
لەهەمانكاتدا الیەنی جەس���تەیی وگۆڕانكارییە 
كۆمەاڵیەتیەكان���ی جیهانی دەرەوە كاریگەریان 

لە سەرباری دەروونی هەرزەكار هەیە .
هەروەه���ا لیڤی���ن ل���ە وبڕوایه دای���ە ك���ە 
گیروگرفت���ی ه���ەرزەكار لەكۆمەڵگه یەكەوە بۆ 
كۆمەڵگه یەك���ی تر دەگۆڕێ وهەندێك كۆمەڵگه  

گیروگرفت بۆ هەرزەكار دروس���ت دەكەن بەاڵم 
هەندێكی تر دروس���تی ناك���ەن. كەواتە تیۆری 
لیڤین گیروگرفتەكان���ی قۆناغی هەرزەكاری بۆ 
كاتی  كۆمەاڵیەت���ی،  گۆڕانكاری)جەس���تەیی، 

وشوێنی(دەگەرێنیتەوە.
 ئ���ەوەش لەبەرئەوەی���ە ك���ە ه���ەرزەكار 
بەئاس���انی لەگەڵیاندا ڕانایەت و كاتێكی دەوێ 
تاكو ش���ارەزای جەس���تەی تازە وس���ەرجەم 
گۆڕانكاریەكانی لەش���ی دەبێ���ت و دەتوانێت 
كۆنترۆڵی ئەندامەكانی لەش���ی ب���كات، بەاڵم 
ل���ە س���ەردەمی منداڵ���ی ئەوگیروگرفتان���ەی 
نەبوو لەبەرئەوەی ژینگ���ەی كۆمەاڵیەتی و ئە 
بیركردنەوەكانی  وج���ۆری  لەش���ی  ندامەكانی 
روون وئاشكرابوون ومنداڵ پێییان ئاشنایە بە 
پیێچەوان���ەی هەرزەكار كە ه���ە موویان نامۆو 

كوت و پڕو لە ناكاون.

هەرزەكار و گەشەكردنی كۆمەاڵیەتی 
منداڵ كاتێ���ك ماڵئاوایی لە قۆناغی منداڵی 
دەكات وپ���ێ دەنێتە قۆناغ���ی هەرزەكارییەوە 
كۆمەڵێ���ك گۆڕان���كاری گرن���گ ل���ە ب���واری 
كۆمەاڵیەت���ی و ه���اوكاری ژیان���ی رۆژانەی���دا 
روودەدات، لەوان���ە فراوانبوون���ی تێكەاڵوبوون 
زیادبوون���ی  و  كۆمەاڵیەتیەك���ەی  ژینگ���ەی 
ژم���ارەی هاوڕێكانی و زیات���ر چوونە ناوكۆڕ و 
كۆبوونەوە و ش���ارەزابوونی دابونەریت و بەها 
كۆمەاڵیەتیەكانی، لەبەرئەوە ئەركی س���ەرەكی 
دای���ك وب���اوك و مامۆس���تاو كەس���انی تری 
چ���واردەوری هەرزەكارە، ك���ە ئەوگۆڕانكارییە 
كۆمەاڵیەتیان���ە ل���ە بەرچاوبگ���رن و مامەڵەی 
راس���ت ودروس���تی لەگەڵدا بك���ەن، بۆئەوەی 
وەك هەموو كەس���ێكی ئاس���ایی ل���ە الیەنی 
كۆمەاڵیەتیەوە گەشە بكات و نەكەوێتە گێرمە 
و كێش���ەو بگرە و بەردە، چونكە ئێس���تا ئەو 
ه���ەرزەكارە منداڵەك���ەی جاران نی���ەو گەورە 

بووەوە رابۆچوونی تاییەتی خۆی هە یە .
ئەگەر بمانەوێت ئەو هەرزەكارە بە ئاس���انی 
و دوور ل���ە گیروگرف���ت قۆناغی ه���ەرزەكاری 
ببڕێت وبەس���ەالمەتی بچێتە قۆناغی گەورەیی 
وكامڵیەوە و كەسێكی بەكەڵك و بەرهەمهێنەر 
بێ���ت ودووربێت لە گرفتی دەروونی و كۆمەاڵیە 
تی، ئەوادەبێت زۆربە زیرەكانی مامەڵە لەگەڵ 
ئەو گۆڕانكاریی���ە كۆمه اڵیەتیانە بكەین كە لە 

قۆناغی هەرزەكاریدا روودەدەن.
هەرزەكار لە منداڵ زیاتر حەز بەناو كۆمەڵ 
و ك���ۆڕ و كۆبوون���ەوەی گ���ەورەكان دەكات، 
لەبەرئ���ەوەی بۆچوون���ی لە ال دروس���تبووە، 
ك���ە ئەومنداڵەكەی جاران نە ماوە و ئێس���تا 
گەورەبووە و هیچی لە باوك ودایك ومامۆستاو 
گەورەكانی ت���ر كەمتر نیە و ئەویش دەتوانێت 
هە مووئ���ەو كاروچاالكیانە بكات كە گەورەكان 
ب���ە ئ���اكام دەگەی���ە ن���ن، ئینج���ا بۆئەوەی 
ڕاوبۆچوونان���ەی بیێ���ەدی تووش���ی ملمالنێی 
دەروونی و گۆش���ەگیری یان ش���ەڕخوازی نە 
بێی���ت، ئ���ە وادەبێ���ت باردۆخ���ی گونجاو بۆ 
بخوڵقێن���درێ وگەورەكانی رێز بگرن ولە نرخی 
كەمنەكەن���ەوە و بە چاوی س���ووك و منداڵی 

سەیری نە كرێت.
وه رگی���راوه :  س���ه رچاوه یه   ل���ه م  س���ود   

سایكۆلۆژیای گەشە ) منداڵ و هەرزەكار(
لە نووسینی: د.كەریم شەریف قەرەچەتانی 

ادیبا عزالدین تاهیر نیگار نه جات

ئەگەر بمانەوێت ئەو 
هەرزەكارە بە ئاسانی 
و دوور لە گیروگرفت 
قۆناغی هەرزەكاری ببڕێت 
وبەسەالمەتی بچێتە 
قۆناغی گەورەیی وكامڵیەوە 
و كەسێكی بەكەڵك و 
بەرهەمهێنەر بێت ودووربێت 
لە گرفتی دەروونی و 
كۆمەاڵیە تی، ئەوادەبێت 
زۆربە زیرەكانی مامەڵە لەگەڵ 
ئەو گۆڕانكارییە كۆمه اڵیەتیانە 
بكەین كە لە قۆناغی 
هەرزەكاریدا روودەدەن
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- ئاژانس���ی بۆش���ایی ئاس���مانی ئەوروپا دووپاتی 
كردوە ك���ە ئافرتێكی ئیتاڵی تەمەن 44 س���اڵ بە 
ناوی"سامانتا كریستوفر تی"وەك یەكەمین ئافرەتی 
فەرماندە لە وێستگەی بۆشایی ئاسمانی نێودەولەتی 
ئەوروپا بۆ ساڵی ٢0٢٢ وەرگیرا. تاوەكو ئێستا 600 
بۆش���ایی گەڕبۆ بۆشایی ئاسمان سەفەریان كردووە 
كە تەنیا ١0% ئافرەت بوون."كریستوفرتی"لە سالی 
٢0١4 بۆماوەی ١99 رۆژو١6 كاتژمێر بێ  وەس���تان 
لە بۆشایی ئاسمان بووە وبەمەش ژمارەی پێوانەیی 
شكاند، وەك درێژترین سەفەر بۆ بۆشایی ئاسمانی 

ئەوروپا.
-"گوس���یامە تامارا س���تیولە" ئافرەتێكی تەمەن 
37ساڵی خەڵكی باشوری ئەفریقیایە، لە حاڵەتێكی 
بێ  وێنەدا،بە یەك جار١0 منداڵی هێنایە سەر دونیا 
كە حەوت كوڕو س���ێ  كچن و تەندروستی هەمویان 
جێگیرە، بەم ش���ێوە ئەو ئافرەتە ژمارەی پێوانەیی 

لە منداڵبوون لە جیهاندا شكاند.
- بە بڕیارێك���ی دادگای بەریتانی���ا "كۆمپانیای 
تس���كو"كە گەورەترین كۆمپانیای وردە فرۆش���ییە 
ل���ە بەریتانیا وخاوەنی چەندی���ن ماركێتە لە واڵتە، 
دەبێ�ت حەقدەستی كارمەندەكانی ناوماركێتەكان كە 
زۆرینەیان ئافرەتن، لەگەڵ حەقدەستی كارمەندانی 
بەش���ی مەخزەن ودابه شكردن كە زۆربەیان پیاون 
یەكس���ان بكرێت، ئەمەش لە دوای ئەو سكااڵیە بوو 
ك���ە دژی ئەو كۆمپانیایە ب���ەرز كرایەوە بەوەی كە 
حەقدەس���تی كارمەندانی ئەو بەش���ە كاتژمێری 3 

پاوند لە كارمەندانی ناو فرۆشگاە زیاتره.
-"دامەزراوەی نێودەوڵەتی پەروەردەیی و هاوكاری 
ئافرەتان" كە پێكهاتووە لە ٢0 رێكخراوی سەربەخۆ 
لە جیهاندا، رێنوێنی ئافرەتان دەكات كە لە پێگەی 
خۆیاندا چاالكانە رۆڵی ئاشتیخوازانەیان لە كۆمەڵگە 
وجیهان���دا هەبێت و یەكێك ل���ەو بابەتانەی كە زۆر 
گرنگی پێدەدەن رۆڵ و بەشداری ئافرەتە لە كایەی 
سیاسیدا و پێیانوایە بەش���داری ئافرەت لە كایەی 
سیاس���یداهەنگاوێكی بنەرەتییە بۆ دروس���تبوونی 
هەلومەرج���ی گونجاوی ئاب���ووری وكۆمەاڵیەتی كە 
دەرفەتی یەكسان بۆئافرەت و پیاودەرەخسێنێت و 
ئەگەر ئاف���رەت و پیاو لە یەكتر فێر بن وتێروانینە 
هاوبەش���ەكەیان پەرە پێب���دەن، زیاترفێردەبن كە 
چۆن هاوالتییەك���ی چاالك و كاریگەربن ویەكێكیان 
بەشداری ئافرەتە لە كایەی سیاسیدا كەبە هاوكاری 
پی���اوەكان و هەموو ئ���ەو گرووپان���ە دەكرێت كە 

خوازیاری دادپەروەری كۆمەاڵیەتین.
-"زانكۆی بیگ همتون" لە نوێترین لێكۆڵینەوەی 
خۆی���دا دەریدەخ���ات ك���ە تەندروس���تی ده روونی 
ئاف���رەت زیاتر ل���ە پیاو پەیوەندی ب���ە خۆراكەوە 
هەیە، بۆیە پێویس���تە ئافرەت���ان گرنگی زیاتر بە 
خۆراك���ی تەندروس���ت ب���دەن بۆ ئەوەی تووش���ی 
گرفت���ە دەروونییەكان نەبن، ئ���ەو زانكۆیە جەخت 
لەوە دەكاتە س���وودوەرگرتن لە خۆراكی تەندروست 
وخواردنی سەوزە ومیوە و وەرزشی رێك و پێك بە 
رێژەیەكی بەچاو كاریگەری تەندروستی دروونی بۆ 

ئافرەت هەیە.

ئا:نەسرین حەسەن

له ژیان����ی هاوس����ه رێتی نێ����وان ژن و مێرد 
زۆرجار كێش����ه  وگرفت و ناكۆكی دروست 
ده بێت، كه  پێویس����ته  هه ردووالیه ن هه وڵ 
بده ن تووش����ی ئه مه  نه ب����ن و تاكو بكرێت 

خۆیانی لێ بپارێزن.
نه بوون����ی  هۆكاران����ه   ل����ه و  یه كێ����ك 
له نێ����وان  راش����كاوانه یه   گفتوگۆیه ك����ی 
هاوسه ره كان، هه روه ها كه می یان نه بوونی 
گرنگیدان����ی یه كێ����ك له هاوبه ش����ه كان به  
ئه وه ی تریان، چونكه  ئه مه  ده بێته  هۆكاری 
ئه وه ی هاوسه ره كه ی تر چه ندین ره فتار و 
هه ڵس����وكه وت بكات كاتێك هه ست ده كات 
الیه نه كه ی تر پشتگوێیخس����توه ، ئاشكرایه  
ژیان����ی هاوس����ه رێتی و په یوه ن����دی ژن و 
مێردایه تی گرێبه ستێكی زۆر پیرۆزه ، بۆیه  
ده بێ����ت گرنگی ت����ه واو به یه كت����ر بده ن و 
یه كتر،  خستنی  له پشتگوێ  دووربكه ونه وه  
به ڵكو هاوكارو یارمه تیده ری یه كتربن له كاتی 
ته نگه ژه  و ناخۆش����یه كان و زیاتر پش����ت 
له رووبه رووبوونه وه ی  ببه س����تن  به یه كتری 
له هه مانكات����دا  ژی����ان،  ناخۆش����یه كانی 
چێژوه رگرتن له س����اته  خۆشه كان پێكه وه ، 
چونكه  پشتگوێ خستنه  به ژه هری كوشنده  
و بك����وژی س����ه ره كی په یوه ن����دی نێوان 

هاوسه ران داده نرێت.
یه كێك����ی ت����ر له هۆكاره كان����ی ناكۆكی 
له نێ����وان هاوس����ه ره كان و دروس����تبوونی 
س����اردی له په یوه ندی نێوانی����ان بریتیه  له  
په یوه ندی سێكس����ی له نێ����وان ژن و مێرد 
كه  ب����ه  یه كێك له دیارتری����ن فاكته ره كانی 
ئارام����ی  و  خۆشه ویس����تی  به هێزبوون����ی 
داده نرێت، بۆیه  هه رچه نده  ئه م په یوه ندییه  
ئاس����ایی و به رده وام بێت و له هه مان كاتدا 
به هێز و به خۆشه ویستیه وه  ئه نجام بدرێت، 
ده بێته  هۆكاری زۆربوون و زیاتربوونی رێز 
و خۆشه ویس����تی و ئاسوده یی ده روونی بۆ 

بۆ ژن و مێرد، ئه مه ش به سروش����تی خۆی 
ره نگدان����ه وه ی ده بێت له س����ه ر په یوه ندی 
و ئاس����وده یی ژیان����ی هاوس����ه ریه تیان و 
دووركه وتنه وه یان له هه ر كێش����ه  و گرفتێك 
له الیه ك����ی ت����ره وه  ره نگدان����ه وه ی ئه رێنی 
ده بێ����ت له س����ه ر من����داڵ و خێزانه كه یان 

به شێوه یه كی گشتی.
یه كێك����ی ت����ر ل����ه  ڕێنمایی����ه كان ب����ۆ 
دووركه وتن����ه وه  له كێش����ه  و گرفتی ژیانی 
هاوس����ه ریه تی بریتی����ه  ل����ه  س����اده یی و 
یه كت����ر قبوڵك����ردن و دووركه وتنه وه  له خۆ 
به گه وره زان����ی له س����ه ر ئ����ه وه ی تری����ان، 
هه روه ها هه میشه  ئاره زوو و ئاماده باشیان 
هه بێت بۆ ئاشته وایی و لێبورده یی له كاتی 
روودان����ی كێش����ه  و ناكۆك����ی له نێوانیان 
و دانن����ان به هه ڵ����ه  و كه موكوڕییه كان����ی 
له گفتۆگۆی  دووركه وتنه وه   خۆیان، كه واته  
توند و یه كت����ر برینداركردن و هه ر ره فتار 
و هه ڵس����وكه وتێكی ت����ر ده بێت����ه  هۆكاری 
گه وره بوونی كێشه كه  نه ك بچووكردنه وه ی 

و چاره سه ركردنی.
هه س����تكردنی  ت����ره وه   الیه ك����ی  ل����ه  
هاوس����ه ره كان له گه ڵ یه كتر ب����ه  ئارامی و 
بوونی متمانه ی به هێ����ز له نێوانیان هۆكارو 
پاڵنه رێكی تری به هێزه  بۆ چاره سه ركردنی 
ئه و كێشه  و تێك نه گه یشتنانه ی له نێوانیان 

رووئه دات.
كه وات����ه  په یوه ندی ب����اش و به رده وام و 
گرنگیدان به  په یوه ندییه  سێكس����یه كان و 
ته نان����ه ت په یوه ندیی����ه  كۆمه اڵیه تیه كانیان 
له گه ڵ خێزانه كانی تر و كه سوكاری خۆیان 
ه����ۆكار و یارمه تیده رن ب����ۆ دووركه وتنه وه  

له كێشه  و گرفت و ناكۆكی خێزانی.
ل����ه دوای  له هاوس����ه ره كان  هه ندێ����ك 
پێكهێنانی  به س����ه ر  ماوه یه ك  تێپه ربوونی 
ژیانی هاوسه ریه تیان و خستنه وه ی منداڵ، 
به هۆی س����ه رقاڵیان به كاروب����اری ژیان و 
ماڵ و من����داڵ گرنگی به خۆی����ان ناده ن و 
به ش����ێوازێك ره فتار ده ك����ه ن وه ك ئه وه ی 

ب����ه  ته نها بژی����ن، ئه م����ه ش یه كێكی تره  
له  هۆكاره كانی دروس����تبوونی ئاریش����ه ی 
هاوس����ه ریه تی له نێ����وان ژن و مێرد، ئه مه  
له هه ندێ����ك حاڵه ت له الی����ه ن مێرد ده بێت 
به ش����ێوازێك ده رده كه وێ كه  هیچ گرنگی 
ن����ه ك به هاوبه ش����ه كه ی به ڵك����و به خودی 
خۆی ن����ادات و ده بێته  جێگ����ه ی ناره زایی 
و بێزاری ژنه ك����ه ی و، له هه ندێك حاڵه تی 
تر له الی����ه ن ژن ده بێت به هۆی س����ه رقاڵ 
بوونی به  كاروباری ماڵ و په روه رده كردنی 
منداڵ كه  ناتوانێ����ت گرنگی ته واو به خۆی 
بدات، هه روه ها به هاوسه ره كه ی، بۆیه  له م 
حاڵه ته  گله یی و بێ����زاری الیه نه كه ی تری 
لێده كه وێت����ه وه  و كێش����ه  له نێوانیان روو 

ئه دات.
بۆیه  ڕێنمایی ئافره تان و پیاوان ده كرێت 
كه  گرنگی به خۆیان و به هاوس����ه ره كانیان 
بده ن و به ش����ێوازێك هه ڵسوكه وت نه كه ن 
وه ك ئ����ه وه ی ته نه����ا ب����ۆ خۆی����ان بژین، 
هه ركاتێك ژن و مێرد هه ستیان به  گرنگی 
پێ����دان و ئارامی و دڵنه وای����ی كرد له گه ڵ 
یه كتر ژیانی هاوس����ه ری و خێزانیان ئارام 
و س����ه قامگیر و خۆش����گوزه ران ده بێت و 

دووربن له كێشه  و توندوتیژی.

چۆنیه تی دووركه وتنه وه  له كێشه  خێزانییه كان
هه ركاتێك ژن و مێرد تارا به كر

هه ستیان به  گرنگی پێدان 
و ئارامی و دڵنه وایی 
كرد له گه ڵ یه كتر ژیانی 
هاوسه ری و خێزانیان 
ئارام و سه قامگیر و 
خۆشگوزه ران ده بێت 
و دووربن له كێشه  و 
توندوتیژی

لە هێلینەوە 


