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راســتییدا  لــە  کەرەنتینەکــە،  راگەیاندنــی  “پــاش 
نەمدەزانــی دەتوانــم تــا کۆتایــی بمێنمــەوە یــان 
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بــە  و  گیربخــۆم  خێزانەکەمــدا  پیاوانــی  لەگــەڵ 
هەمــان ئازاردانــدا بڕۆمــەوە بــێ ئــەوەی دەرفەتــی 

راکردنــم هەبێــت.”

- جانا، کچێکی هەرزەکار لە ئوردن
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رووماڵکردن لە بارەی توندوتیژی لەسەر بنەمای جێندەر لە 
کاتی قەیرانە تەندروستییە گشتییەکاندا

کۆڤید-١٩

رێبەری یاوەر بۆ 

»میدیــا یەکێكــە لــە بەهێزتریــن ئامــرازەکان بــۆ دادپــەروەری 
بــە  لــە شــەڕی جیهانیــی دژ  بــە تایبەتییــش  کۆمەاڵیەتــی، 
رۆژنامەنوســان  جێنــدەردا.  بنەمــای  لەســەر  توندوتیــژی 
دەســتەاڵتی بەهێزکردنــی دەنگــی ژنــان و کچانیــان هەیــە بــۆ 
خســتنەڕووی ئــەو توندوتیژییانــەی دەیانــکات بــە ئامانــج و 
ــە  ــدا ل ــە سەرانســەری جیهان ــگاکان ل ــۆ یارمەتیدانــی کۆمەڵ ب
چارەســەرکردنی نۆرمــە کۆمەاڵیەتییــە زیانبەخشــەکاندا کە لە 
پشــت نایەکســانی جێنــدەری و توندوتیــژی لەســەر بنەمــای 

جێنــدەرەوەن.«

توندوتیژی لەسەر بنەمای جێندەر 
لە دۆخی مرۆییدا 

مافی کۆپی کردن پارێزراوە بۆ بەخشینی نەتەوە 
یەکگرتووەکان بۆ دانیشتووان

ناوەندی مرۆیی واڵتە عەرەبییەکان
لە ئایاری ٢٠٢٠ باڵوکراوەتەوە

www.unfpa.org

23



هەڵسەنگاندنی گشتی
لەمیانەی پەتا، کەرەنتین و قەدەغەکردنی هاتوچۆ و هەر 

سنووردانانێکی دی لەسەر جموجۆڵ وا دادەنرێت کە رێوشوێنی 
پاراستنی تەندروستی بن کە دەتوانێت ملیۆنان ژیان رزگار بکات. 

بۆ ژنان و کچان، ئەمە دەکرێت ببێت بە سەرچاوەی زیادکردنی 
مەترسی توندوتیژی و لەدەستدانی ژیانیان. 

جانــا، هەرزەکارێــک کــە لــە واڵتــی ئــوردن دەژی، 
راگەیاندنــی داخســتنی گشــتی،  »پــاش  دەڵێــت: 
لــە راســتییدا دڵنیــا نەبــووم کــە تــا کۆتاییەکــەی 

دەمێنمــەوە یــان نــا«

بــۆ جانــا، گەورەتریــن تــرس تــوش بــوون نەبــوو بــە کۆڤیــد، 
بەڵکــو ناچارکردنــی بــوو کــە لــە ماڵــەوە بمێنێتــەوە بــۆ ماوەیەکــی 
زنجیرەیەکــی  دووچــاری  ســاڵ  چەندیــن  بــۆ  ماڵــەی  ئــەو  زۆر- 
دەســتی  لەســەر  بــوو  خێزانــی  توندوتیــژی  دووبارەبــوەوەی 

نێــو خێزانەکــەی. پیاوانــی 

گشــتی،  داخســتنی  پەتــاکان،  باڵوبوونــەوەی  لەکاتــی 
لەســەر  تــر  ســنووردانانێکی  هــەر  و  هاتوچــۆ  قەدەغەکردنــی 
جموجــۆڵ وادادەنرێــت کــە رێوشــوێنی پاراســتنی تەندروســتی 
بــن کــە دەتوانێــت ملیۆنــان ژیــان رزگار بــکات. بــۆ ژنــان و کچــان، 
مەترســی  زیادکردنــی  ســەرچاوەی  بــە  ببێــت  دەکرێــت  ئەمــە 
توندوتیــژی و لەدەســتدانی ژیانیــان. ئــەو رێکخراوانــەی کــە کار 
جێنــدەر  بنەمــای  لەســەر  توندوتیــژی  بەرەنگاربوونــەوەی  بــۆ 
هەژێنــەری  رێژەیەکــی  جیهانــدا،  سەرانســەری  لــە  دەکــەن 
بنەمــای  لەســەر  توندوتیــژی  لەســەر  باڵوکــردەوە  راپۆرتیــان 
جێنــدەر کــە لــە پشــت پــەردەی پەتــای کۆڤیــدەوە روودەدات. 
ئـــەم راپۆرتانـــە جەخـــت لـــەو ڕاســـتییە دەکەنـــەوە کە زۆرێک لەو 
کۆنترۆڵکردنــی  بــۆ  دەبینرێــن  پێویســت  وەک  رێوشــوێنانەی 
باڵوبونــەوەی فراوانــی ڤایرۆســەکە نــەک تەنهــا مەترســییەکانی 
ــە  ــدەری زیاتردەکــەن،  بەڵکــو ب ــژی لەســەر بنەمــای جێن توندوتی
شــێوەیەکی بەرچــاو توانــای رزگاربــووان بــۆ پاراســتنی خۆیــان 
لــە ئــازاردەران ســنووردار دەکات، لــە هەمــوو ئــەو ماوەیــەدا، 
ژیانیــان  رزگارکردنــی  بــۆ  پاڵپشــتی  بــە  دەستپێڕاگەیشــتنیان 
شــێوەیەکی  بــە  ئەمــە  دەبڕێــت.  یاخــود  دەکات  ســنووردار 
لــە  دیکــە  جیهانییەکانــی  پەتــا  لەمیانــەی  دووبارەبــووەوە 
سەرانســەری جیهانــدا بەبەڵگەکــراوە، کــە لــەو کاتــەدا دیســان 

تێبینــی ئــەوە کــراوە کــە ژنــان بارێکــی جەســتەیی و دەروونــی 
زیاتریــان بەســەر شــانەوە بــووە وەکــو خزمــەت پێشکەشــکەر. 

لــەو کاتــەدا، روماڵــی میدیایــی لــە بــارەی پەیوەنــدی بنچینــەی 
جێنــدەری  یەکســانی  گشــتی،  تەندروســتی  قەیرانــی  نێــوان 
و توندوتیــژی دژی ژنــان و کچــان تــەواو بــە شــێوەیەکی پچــڕ 
پچــڕ لــە سەرانســەری جیهانــدا ماوەتــەوە، بــە ناوچــەی واڵتــە 
عەرەبییەکانیشــەوە. لەگــەڵ ســەرنجی گشــتی و راپۆرتگەلێکــی 
تەندروســتییەکە  قەیرانــە  لەســەر  تیشــکۆیان  کــە  بــێ شــومار 
بــۆ  ئــەوەی  زیاتــر  کــە  جموجۆڵیــش  ســنوردارکردنی  بــوو، 
رۆژنامەنووســان ســەخت کــرد کــە بــە ئەرکەکانیــان هەڵبســن، 
ئەگــەری کەوتنــە پەراوێــزی ئــەم کێشــانەی زیاتــر کــرد. هەرچۆنێک 
بێــت، بــۆ ئــەو رۆژنامەنوســانەی کــە لەبــارەی دادی کۆمەاڵیەتــی 
و مافــی مرۆڤــەوە دەنوســن، باڵوکردنــەوەی هۆشــیاری لەســەر 
ئــەو بەرەنگارییــە گەورانــەی ڕووبــەڕووی ژنــان و کچــان دەبنــەوە 
لــــە مــــاوەی ئــــەم پەتــــایەدا زیاتــــر گرنــگ و هەســتیار دەبێــت، بــە 
تایبــەت کاتێــک کــە قەیرانێــک بــەم قەبارەیــەوە دەکرێــت زۆر 
دەربخــات.  نێــو کۆمەڵــگا  نایەکســانییەکانی  الیەنــی شــاراوەی 
لــەوەش گرنگتــر، رۆژنامەنووســان پێویســتە زیاتــر ئــاگادار بــن 
کاتێــک هەوڵــی نووســینی راپۆرتێــک دەدەن لەســەر ئەم کێشــانە 
تاوەکــو خۆیــان لــە ئازارگەیاندنــی بــێ چــارە بــە رزگاربــووان بــە 
دوور بگرن،کــە زۆربەیــان لەمیانــەی ئــەم پەتایــەدا پەناگەیەکیــان 

ــەن.   ــۆ بب ــای ب ــر پەن ــی زیات ــۆ پاراســتن و یارمەت ــە ب نیی

بــۆ  رێبەرییــەک  وەکــو  بەڵگەنامەیــە  ئــەم  تێبینــی: 
باڵوکــراوەی گشــتگیری UNFPA لــە بــارەی بابەتەکەوە 
توندوتیژیــی  لەبــارەی  رووماڵکــردن  کــراوە،  ئامــادە 
مرۆییــدا:  چوارچێــوەی  لــە  جێنــدەر  بنەمــای  لەســەر 
تــەوەرەی  الیــەن  لــە  رۆژنامەنــووس،  رێنمایینامــەی 
مرۆیــی واڵتــە عەرەبییــەکان لــە ٨ ی ئــازاری ســاڵی ٢٠٢٠ 

باڵوبووەتــەوە.

سان بکەین تا چیرۆکەکانمان 
گەر نەتوانین متمانە بە رۆژنامەنوو

هەیە؟ 
ی دیکەمان 

بە ئاگاییەوە بگێڕینەوە بۆیان، چ ئوومێدێک
ک خۆمان ناتوانین 

گ بێن، کاتێ
سەرمان بەدەن

ت ئەوان لە
دەبێ

ئەوە بکەین.

ق
ی دۆمیز ١، عێرا

ی، خێوەتگا
ی خێزانی

ی توندوتیژی
- بەتوول، رزگاربوو

روماڵی رۆژنامەوانی توندوتیژی لەسەر بنەمای جێندەر 
رۆژنامەنــوس  کــە  ئەرکــەکان  ســەختترین  لــە  یەکێکــە 
خۆیــدا  پیشــەیی  ئەزموونــی  تــەواوی  لــە  دەکرێــت 
لەمیانــەی قەیرانــی  تایبــەت  بــە  ببێتــەوە،  روبــەڕووی 

گشــتییدا. تەندروســتی 

1. GBV IMS, Identifying & Mitigating Gender-based Violence Risks within the COVID-19 Response, 6 April 2020. 
2. Ibid. 
3. Bonita Meyersfeld, Domestic violence is the ‘other’ pandemic we must fight, Al Jazeera, 25 April 2020. 
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کۆڤید-١٩
تێڕوانینێکی جێندەری

پەتای کۆڤید-١٩ ئەو نایەکسانییە جیندەرییەی دەرخست کە لە ژێر 
پەردەی کۆمەڵگادا بەسیستەم کراوە و رەگی چەسپانەووە. ئەم 
نایەکسانییانە ئەوە دیاریدەکات کە چۆن پەتاکە و رێوشوێنەکانی 

مامەڵەکردن لەگەڵ دەرئەنجامەکانیدا، رەنگدانەوەی لەسەر ژنان و 
کچان دەبێت.

پەتــا  ئــەو  کــە  دەگوتریــت  زۆرجــار  کاتێکــدا  لــە 
تەشەنەســەندووە جیــاکاری نــاکات، لەگــەڵ ئەوەشــدا 
ئــەو نایەکســانییانەی هەیــە خراپتــر دەکات، زۆرجــار بــۆ 
مــەودای زۆر گــەورە. لــە حاڵەتــی ئــەو ژن و کچانــەدا 
کــە گیــرۆدەی نایەکســانیین لــە مافــە بنچینەییــەکان، 
رێنماییەکانــی  و  پەتــا  بەرپرســیاریەتییەکاندا،  و  ئــەرک 
بەرەنــگاری  چەندیــن  دەرئەنجامەکانــی  لــە  پاراســتن 
ــەواو دەرئەنجامــی نایەکســانی و  ــە پێشــەوە کــە ت دێنن

سیســتماتیکن.  جێنــدەری  جیــاکاری 

»رۆڵە جێندەرییەکان کاریگەری بەسەر 
ئەوەوە هەیە کە ژنان و پیاوان لە کوێدا 
کاتەکانیان بەسەر دەبەن، هەروەها ئەو 

هۆکارە تووشبوونانەی کە بەریان دەکەون، 
هەروەها سروشتی بەرکەوتنیان، چەندێتی 

دووبارەبوونەوەی و توندییەکەشی.«

- رێکخراوی تەندروستی جیهانی

زیاتریــان  ئەگــەری  ژنــان  راســتییدا  لــە  نمونــە،  بــۆ 
بــە  بــەراورد  بــە  بگــرن  نوێیەکــە  ڤایرۆســە  هەیــە 
ئەوەیــە  ئەویــش  کــە  ســادە  هۆکارێکــی  بــە  پیــاوان، 
ژنــان زۆرینــەی رێــژەی کارمەندانــی تەندروســتی پێــک 
ــە پێــی مەزەنــدەی  ــا، ب ــە ســەدا حەفت ــر ل دەهێنــن- زیات
ڕێکخــراوی تەندروســتی جیهانــی )WHO( و لــە ســەروو 
کــە  چینــی  )هوبــەی(  شــارۆچکەی  نــەوەدی  ســەدا 
باڵوبوونــەوەی کۆڤیــد-١٩ لەوێــوە ســەرچاوەی گــرت. 
شــیکردنەوەی پەتاکانــی رابــردوو ئەوەیــان دەرخســتووە 
کــە جێنــدەر بــە رادەیەکــی زۆر پەیوەســتە بەشــێوازی 
بەرکەوتــن بــە هۆکارەکانــی توشــبوون و چارەســەری 
رێکخــراوی  راپۆرتێکــی  هەیــە.   نەخۆشــییەکەوە 
تەندروســتی جیهانــی لــە ســاڵی ٢٠٠٧ گەیشــت بــەوەی 
ئــەوەوە  بەســەر  کاریگــەری  جێندەرییــەکان  رۆڵــە  کــە 
هەیــە کــە ژنــان و پیــاوان لــە کوێــدا کاتەکانیــان بەســەر 
دەبــەن، هەروەهــا ئــەو هــۆکاری توشــتبوونانەی کــە 
بەریــان دەکــەون، هەروەهــا سروشــتی بەرکەوتنیــان، 
توندییەکەشــی. و  دووبارەبوونــەوەی  چەندێتــی 

»لە راستییدا ژنان ئەگەریان زیاترە ڤایرۆسە 
نوێیەکە بگرن بە بەراورد بە پیاوان، بە 

هۆکارێکی سادە ئەویش ئەوەیە کە ژنان 
زۆرینەی رێژەی کارمەندانی تەندروستی پێک 

دەهێنن.«

لــە کاتێکــدا ژنــان بــە شــێوەیەکی بــاو بەرپرســیارییەتی 
زیاتری چاودێرییان لەمیانەی قەیرانی تەندروســتییدا بۆ 
دەمێنێتــەوە، تەنانــەت لەکۆمەڵــگا پێشــکەوتووەکاندا 
بەرزتــرە،  تێیــادا  جێنــدەری  یەکســانی  رێــژەی  کــە 
ژنــان  ئەگــەری تووشــبوونی  ئەمــەش وادەکات  کــە  

زیاتــر بــکات بەهــۆی ئــەوەی کــە ئاســانتر لــە رێگــەی 
پەیوەنــدی جەســتەیی بــەردەوام لــە نێــو خێزانــدا بــاڵو 
دەبێتــەوە. تەنانــەت لــە دیدێکــی ئابوورییــەوە، ژنــان 
بەهــۆی  بــن  زیاتــردا  نااڵندنــی  مەترســی  لــە  رەنگــە 
کــە  ئــەوەی  بەهــۆی  پەتاکــەوە  کاریگەرییەکانــی 
کرێــکاری  و  بەشــەکی  کاری  لــە  بەرچــاو  رێژەیەکــی 
نافەرمــی پێــک دەهێنــن کــە هەردوکیــان لــەو جــۆرە 
ــەی پاشەکشــەی  ــرە لەمیان ــەن کــە ئەگــەری زیات بژێوان

نەمێنــن. ئابووریــدا، 

»تەنانەت لە دیدێکی ئابوورییەوە، ژنان رەنگە 
لە مەترسی نااڵندنی زیاتردا بن بەهۆی 

کاریگەرییەکانی پەتاکەوە بەهۆی ئەوەی کە 
ریژەیەکی بەرچاو لە کاری بەشەکی و کرێکاری 

نافەرمی پێک دەهێنن.«

دەســت  بــە  کچــان   و  ژنــان  گرنگتــر،  هەمــووی  لــە 
پشــکی شــێری کاریگەرییەکــەوە دەناڵێنــن لــە بــارەی 
مەترســییەکانی تایبــەت بــە توندوتیــژی لەســەر بنەمای 
ناوچــەی  واڵتــی  چەندیــن  لــە  راپــۆرت  جێنــدەرەوە. 
دەرخســتنی  لــە  بەردەوامــن  عەرەبییــەوە  واڵتانــی 
ئــەوەی کــە کۆڤیــد-١٩ گڕی بۆ بەرزبوونەوەیەکی زۆری 
خــۆش  جێنــدەر  بنەمــای  لەســەر  توندوتیــژی  ڕێــژەی 
توندوتیــژی  راپۆرتــی  لەالیــەن  تایبــەت  بــە  کــردووە. 
لــە  رووداوەکانــەوە  یەکەمــی  شــایەتی  و  خێزانــی 
واڵتەکانــی وەکــو ئــوردن، فەڵەســتین، عێــراق، لوبنان، 
تەنهــا چەنــد نمونەیەکــی  ئەمانــە  تونــس-  میســڕ و 
جێــگای  شــێوازێکی  دەردەخــەن  ئــەوە  کــە  کەمــن 
نیگەرانــــی لــــە زیادبــــوون لــــە ڕاپۆرتەکانــــی توندوتیــژی 
دژی ژنانــدا هەیــە، لــەوەش زیاتــر، جەخــت کردنەوەیــە 
هەیــە  بوونیــان  ئێســتا  تــا  کــە  نایەکســانییانەی  لــەو 
ــەو واڵتانەشــدا کــە بــە شــێوەیەک رێژەیــی  تەنانــەت ل

جیۆپۆڵەتیکیــن. جێگیرییەکــی  خاوەنــی 

»راپۆرت لە چەندین واڵتی ناوچەی واڵتانی 
عەرەبییەوە بەردەوامن لە دەرخستنی ئەوەی 

کە کۆڤید-١٩ گڕی بۆ بەرزبوونەوەیەکی 
زۆری رێژەی توندوتیژی لەسەر بنەمای 

جێندەر خۆش کردووە.«

لــە  رۆژنامەوانییــش  گرنگــی  رۆڵــی  ڕاپۆرتانــە  ئــەم 
خســتنە بەرچــاوی ئــەم چیرۆکانــە، بەهێزکردنــی دەنگــی 
ژنان و کچان و بەرزکردنەوەی ئاســتی هۆشــیاریی رای 
گشــتی و سیاســەت دانــەران دەردەخــات لــە بــارەی 
ئــەو نایەکســانییە بنچینەییانــەی کــە ڕەنگــە لــە ئاســتی 
ڕۆژانــەدا هەســتی پــێ نەکرێــت بــەاڵم زۆر زیاتــر روون 
دەبێتــەوە کاتێــک سیســتمی ئابــووری و کۆمەاڵیەتــی 

کێشــەیان دێتــە پێــش.
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روماڵی رۆژنامەوانی توندوتیژی لەسەر بنەمای جێندەر 
رۆژنامەنــوس  کــە  ئەرکــەکان  ســەختترین  لــە  یەکێکــە 
خۆیــدا  پیشــەیی  ئەزموونــی  تــەواوی  لــە  دەکرێــت 
لەمیانــەی قەیرانــی  تایبــەت  بــە  ببێتــەوە،  روبــەڕووی 

گشــتییدا. تەندروســتی 
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رووماڵی میدیایی توندوتیژی لەسەر بنەمای جێندەرەوە
لەمیانەی پەتا یاخود قەیرانە تەندروستییەکانی دیکەدا

تەنانەت لە کاتی باڵوبوونەوەی پەتادا، بنەمای رۆژنامەوانی دانانی رزگاربوو لەچەقی سەرنج جێبەجێ 
دەبێت و دەبێتە شتێکی گرنگترییش، بە تایبەت کاتێک لەتوانای رزگاربووان نییە خۆیان لە بەدمامەڵەکار 

بەدەوور بگرن.

بلیمەتیــی  بــە  پێویســتی  دڵنیاییــەوە  بــە  »ئەمــە 
حــەداد،  جومانــە  هەیــە«  رۆژنامەنووســەکە  زیاتــری 
نوســەر  لوبنانــی،  نوێخــوازی  رۆژنامەنوســێکی 
توانــای  لەبــارەی  ژنــان،  مافەکانــی  چاالکوانــی  و 
بنەمــای  لەســەر  توندوتیــژی  لەســەر  رووماڵکــردن 
کۆڤیــد-١٩  وەکــو  پەتایکــەی  لەمیانــەی  جێنــدەر 
روونکردنــەوە دەدات. »هێشــتا ئــەوە نایاتــە دی گــەر 

نەکرێــت.« پێویســت  کاری 

ــارەی روومــاڵ کردنــی توندوتیــژی  کاتێــک بابەتەکــە لەب
لەســەر بنەمــای جێندەرەوەیــە لــە کاتــی پەتــادا، ئــەو 
بنەمــا گشــتییانەی لــە الیــەن چەندیــن رێکخــراوی مافــی 
مرۆڤــەوە داڕیــژراوە هێشــتا کاری پــێ دەکرێــت. هەموو 
راپۆرتــەکان دەبێــت لەســەر بنەمــای بــە ناوەندکردنــی 
ئــەوەش  رزگاربــوو توانــادار دەکات  کــە  بــن  رزگاربــوو 
ــدی پرۆســەی رووماڵکردنەکــەدا.  ــە ناوەن ــان ل ــە دانانی ب
مامەڵەکــردن لەگــەڵ رزگاربووانــی توندوتیــژی لەســەر 
کردنــی  ناوەنــد  بــە  شــێوازی  بــە  جێنــدەر  بنەمــای 
رزگاربــوو باشــترین بەرژەوەندیەکانیــان لــە پێشــدادەنێت 
و جێبەجێکردنــی بنەمــا رێنیشــاندەرەکانی ســەالمەتی، 

نهێنــی پارێــزی، رێــز و جیــاکاری نەکــردن.

»پێویستە هەموو راپۆرتەکان لەسەر بنەمای 
بە بەناوەندکردنی رزگاربووبن کە رزگاربوو 

توانادار دەکات ئەوەش بە دانانیان لە ناوەندی 
پرۆسەی رووماڵکردنەکەدا.«  

کــە  دا  کۆڤیــد-١٩  وەک  پەتایەکــی  لەمیانــەی 
خــراپ  زۆر  شــێوەیەکی  بــە  رزگاربــووان  تێیــدا 
دەستڕاگەیشــتنیان بــە خزمەتگــوزاری ژیــان ڕزگارکــردن، 
شــێوەیەکی  بــە  چیرۆکەکانیــان  باڵوکردنــەوەی 
ــا دێــت ســەختتر دەبێــت.  ســەالمەت و بەرپرســیارانە ت
تەنانــەت کاتێــک خزمەتگــوزاری لــە دوورەوە بەردەســت 
ئەزمونــی  بــە  کــە  کچــان  و  ژنــان  زۆرینــەی  دەبێــت، 
توندوتیــژی لەســەر بنەمــای جێنــدەر تێدەپــەڕن، ئــەو 
دەرفــەت و تایبەتمەنــدی و ئــازادی جوڵەیەیــان نییــە کــە 
بــۆ پەیوەنــدی گرتنێکــی ســەالمەت پێویســتە. رەنگــە 
نیگەرانییــان لەبــارەی ســەالمەتی ئەندامانــی دیکــەی 
مێینەکانــی  و  منــداڵ  وەکــو  هەبێــت،  خێزانەکەیــان 
دیکــەی خێزانەکــە، کــە بڕیاردانیــان بــۆ قســەکردن بــۆ 

دەکات. ئاڵۆزتــر  رۆژنامەنوســێک 

» تەنانــەت کاتێــک خزمەتگــوزاری لــە دوورەوە 
بەردەســت دەبێــت، زۆرینــەی ژنــان و کچــان کــە 
ئەزمونــی توندوتیــژی لەســەر بنەمــای جێنــدەر 
دەکــەن، ئــەو دەرفــەت، تایبەتمەنــدی و ئــازادی 

جوڵەیەیــان نییــە کــە بــۆ پەیوەنــدی گرتنێکــی 
ســەالمەت پێویســتە.«

بــەم جــۆرە، رۆژانامەنووســان پێویســتە زیاتــر ئــاگادار 
بــن کاتێــک لــە هەوڵــی راپۆرتێکــی لێکۆڵینەوەییــدان و 
بــەردەوام بگەڕێنــەوە بــۆ ئــەو چەندەهــا رێنمایــی کــە لــە 
الیــەن چاالکوانانــی کاری مرۆییــەوە دابیــن کــراون. ئــەو 
بنەمایانــەی لــە رێنمایینامــەی رێبــەری رۆژنامەنووســی 
لــەم  جێگیــر  چوارچێوەیەکــی  داڕیــژراون  دا   UNFPA
لەبــارەی  تایبــەت،  بــە  پێشکەشــدەکات،  بارەیــەوە 
روونــان لــەو رێکخراوانــەی کــە تایبەتــن بــە مامەڵەکــردن 
بنەمــای  لەســەر  توندوتیژیــی  کەیســەکانی  لەگــەڵ 
کردنــی  پەیوەنــدی  بــۆ  هەوڵــدان  لەبــری  جێنــدەر 
رۆژنامەنووســان  رزگاربووەکانــــەوە.  بــــە  راســــتەوخۆ 
رێوشــوێنە  کــە  بێــت  لــەوەش  ئاگایــان  پێویســتە 
تەندروســتییە گشــتییەکانی وەکــو داخســتنی گشــتی، 
بــۆ  ئــەوە  کەرەنتیــن  و  هاتوچــۆ  قەدەغەکردنــی 
رزگاربــووەکان ســەختتر دەکات کــە لــە تۆڵەکردنــەوە 
بــاڵو  ناســنامەیان  گــەر  بگــرن  دوور  بــە  خۆیــان 
ــارەی ئــەو  ــە ب ــار بــدەن ل ببێتــەوە، بــە تایبــەت گــەر بڕی

دەنــگ.  بێنــە  دەکــەن  لەگەڵیــان  توندوتیژییــەی 

بــە  نــاو  دەرنەخســتنی  لــە  وریابــوون  دیــدەوە،  لــەو 
تەواوەتــی دەبێتــە شــتێکی زیاتــر بنچینەیــی لەمیانــەی 
ئامــاژەش  ئەمــە  رووماڵکردنەکــەدا.  پرۆســەی 
شــوێن،  جەســتەیی،  تایبەتمەنــدی  بــۆ  دەگرێتــەوە 
وردەکاری جوگرافــی یاخــود وەســفی ناپێویســتی دیکــە 
کــە ڕەنگــە ببێتــە هــۆی ئــەوەی کــە پێــی دەگوترێــت 
»ناســینەوەی پارچــە پارچــە« کــە تێیــدا خوێنــەران چەنــد 
ــۆ ناســینەوەی رزگاربــووان.  زانیارییــەک لێــک دەدەن ب

رووماڵکردن لەبارەی توندوتیژی لەسەر 
بنەمای جێندەر لەمیانەی کۆڤید-١٩ و 

قەیرانە تەندروستییەکانی دیکەدا پێویست 
ناکات پشت بە چاوپێکەوتن لەگەڵ 

رزگاربوواندا ببەستێت.

بەردەســتی  گفتوگــۆی  گۆشــەی  بوونــی  بــە 
هەمەچەشــن، رۆژنامەنووســان بــە ئاســانی دەتوانــن 
بــە  بکــەن  باڵوکراوەکانیانــدا  لــە  بابەتەکــە  روماڵــی 
گــەڕان بــۆ ئــەو گۆشــە دەســتنەبردووانەی کــە دەکرێت 
کاری تێــدا بکرێــت لــە بــارەی ئــەم بابەتــە گرنگــەوە کــە 
داهێنەرییەکــی زیاتــری دەوێــت بــەاڵم تــەواو ئاســان 

بکرێــت. جێبەجــێ  دەکرێــت 

بۆ نمونە، رۆژنامەنووسان دەتوانن تیشک بخەنە 
سەر گەران بە دوای ئەو هۆکارانەی کە دەبنە هۆی 

دروست بوونی حاڵەتی توندوتیژی خێزانی، وەکو 
هۆکاری کلتوری، یاسایی و ئابووری دیاریکراو و 
ئەو کردارانەی کە مافەکانی کچان و ژنان بەرەو 

الوازی دەبات. هەروەها رۆژنامەنووسان دەتوانن 
لە دیدێکی جێندەرییەوە بە دوای دەرهاویشتە 

ئابوورییەکانی قەیرانە تەندروستییەکاندا بگەڕێن 
ئەوەش بە خستنەڕووی ئەو مەترسییە ناهاوڕێژەیە 

کە رووبەڕووی کچان و ژنان دەبێتەوە، لەوانە 
بەکارهێنان و بەدمامەڵەی سێکسی. ئەم جۆرە 

گفتوگۆیانە گرنگن بۆ دروست کردنی تێگەیشتنێکی 
گشتگیر بۆ ئەم کێشانە و دەکرێت لە رێگەی 

ئەو تایبەتمەندییانەوە کە پشت بە شارەزایان و 
تێڕوانینی تایبەتمەندانی توندوتیژی لەسەر بنەمای 
جێندەر و کۆمەڵەکانی تایبەت بە مافی مرۆڤ و 

پێشکەشکەرانی خزمەتگوزاری و نوێنەرانی دیکەی 
توندوتیژی لەسەر بنەمای جێندەرەوە ئاسانتر لێی 

نزیک ببینەوە.
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هەرکەســێک کاردانــەوەی جیــاوازی بــۆ توندوتیــژی لەســەر بنەمــای
جێندەر هەیــە. گرنگــە ئــاگاداری جۆرگەلــی جیــاوازی کاردانــەوە بیــن بــۆ
ئـەو ڕوداوانـەی دەبنـە هـۆی زەبـری دەروونـی؛ هەندێـک ڕزگاربـوو بڕیـار
دەدەن کـە هەرگیـز لەبـارەی ئـەوەوە کـە بەرسـەریاندا هاتـووە نەدوێـن. 
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ڕۆژنامەنووسان دەبێت زیاتر وریا بن بۆ پاراستنی باشی دەرونییان و 
رێگریگرتن لەوەی زەبری دەروونی بە هیچ شێوەیەک رەنگدانەوەی 

لەسەر رووماڵکردنیان هەبێت. ئەمە پێویستی بە ئامادەکاری، 
پەیوەندی گرتنێکی ڕوون و شێوازێکی ژیانی تەندروست هەیە. 

مەترســی  فراوانــەکان  مــەودا  قەیرانــە  رووماڵکردنــی 
لەخۆگرتــووی بــۆ رزگاربــووان تێدایــە، بــەاڵم دەکرێــت کاریگــەری 
بهێڵێــت.  جــێ  خۆیــان  رۆژنامەنووســان  لەســەر  دەروونــی 
و  فراوانــەکان  مــەودا  قەیرانــە  کردنــی  رومــاڵ  پرۆســەی  لــە 
چاوپێکەوتــن لەگــەڵ ئــەو کەســانەی کــە کاریگــەر بــوون پێــی، 
ئەمــە  دەکات.  زیــاد  نەگــۆڕی  بــە  دەروونــی  زەبــری  مەترســی 
تەنانــەت زیاتــر لــە حاڵەتــی کۆڤیــد-١٩دا دەبینرێــت؛ قەیرانێــک کــە 
لەســەر ئاســتی جیهــان هاوڕێژەیــە و دەرئەنجامەکانــی بەرەنــگاری 
نوێــی بــۆ ئــەو رۆژنامەنووســانە هێنایــە پێــش کــە هەوڵــی رومــاڵ 

دەدەن. کاریگەرییەکانــی  خراپتریــن  کردنــی 

»لە پرۆسەی روماڵ کردنی قەیرانە مەودا فراوانەکان 
و چاوپێکەوتن لەگەڵ ئەو کەسانەی کە کاریگەر 

بوون پێی، مەترسی زەبری دەروونی بە نەگۆڕی زیاد 
دەکات.«

ــژی  ــە رومــاڵ کردنــی توندوتی ــەو رۆژنامەنووســانەی کــە ل ئ
کــە  دەزانــن  ئەزموونــن،  بــە  جێنــدەر  بنەمــای  لەســەر 
پرۆســەکە زۆرجــار دەکرێــت قــورس و لــە رووی ســۆزەوە 
تاقەتپڕوکێــن بێــت. لــە دۆخــی ئاســاییدا، رۆژنامەنووســان 
روداوەکان  تەماشــای  دەبینــن؛  شــایەتحاڵ  رۆڵــی  زۆرجــار 
کەســانە  بــەو  چاویــان  و  دەکــەن  بەڵگەیــان  بــە  دەکــەن، 
دەکەوێــت کــە کاریگــەر بــوون بــە رووداوەکان. لەمیانــەی 
دەبینــن  شــایەتحاڵ  رۆڵــی  بێــت،  هەرچۆنێــک  پەتــادا، 
لەســەر  بەرچــاودان  دیکــەی  لەگــەڵ مەترســییەکی  بــەاڵم 
زیادکــراوی  پەســتانێکی  لەگــەڵ  زۆرجــار  خۆیــان،  ژیانــی 
ــی داخســتنی گشــتی، قەدەغــەی هاتوچــۆ  ــە کات کارکــردن ل
ڤایرۆســەکەدان. بــە  توشــبوون  گشــتگیری  مەترســی  و 

»لەمیانەی پەتادا، هەرچۆنێک بێت، رۆڵی شایەتحاڵ 
دەبینن بەاڵم لەگەڵ مەترسییەکی دیکەی بەرچاودان 

لەسەر ژیانی خۆیان.« 

بــەم جــۆرە، رۆژنامەنووســان دەبێــت زیاتــر وریــا بــن بــۆ پاراســتنی 
بــە  لــەوەی زەبــری دەروونــی  باشــی دەرونییــان و رێگریگرتــن 
هیــچ شــێوەیەک رەنگدانــەوەی لەســەر رووماڵکردنیــان هەبێــت. 
ئەمــەش وەکــو خۆئامادەکردنــی پێشــوەخت بــۆ چاوپێکەوتــن، 
و  سەرپەرشــتیار  لەگــەڵ  ئاســایی  پەیوەنــدی  پاراســتنی 
هاوپیشــەکانی لــە کاتــی زێــدە دژوار و پاراســتنی شــێوازی ژیانــی 
تەندروســت کــە خــواردن، پشــوو و خــەوی پێویســت دەگرێتــەوە. 

ئــەو رۆژنامەنووســانەش کــە رووماڵــی قەیــران و بابەتــە زەبــری 
دوای  بــە  کــە  هاندەدرێــن  دەکــەن،  دیکــە  دەروونیئامێزەکانــی 
ســەرچاوەی هەمەچەشــندا بگەڕێــن کــە بەردەســتن بۆیــان، یــان 
دیکــەی  ســەرچاوەکانی  یاخــود  رێکخراوەکەیانــەوە  رێگــەی  لــە 
دەروونــی  دانیشــتنی  دوای  بــە  گــەڕان  لەوانــە،  پاڵپشــتی، 
دەبێــت  هەروەهــا  بەکۆمــەڵ،  یاخــود  تایبــەت  رێکخــراوی 
دەروونــی  تەندروســتی  لەبــارەی  بابەتەکــە  کاتێــک  بــن  بەئــاگا 
زەبــری  رووداوە  روماڵــی  کــە  رۆژنامەنووســانەوەیە  ئــەو 

دەکــەن. دەروونیئامێــزەکان 

»ئەو رۆژنامەنووسانەش کە رووماڵی قەیران و 
بابەتە زەبری دەروونیئامێزەکانی دیکە دەکەن، 

هاندەدرێن کە بە دوای سەرچاوەی هەمەچەشندا 
بگەڕێن کە بەردەستن بۆیان.«

زەبــری  و  رۆژنامەوانــی  بــۆ  دارت  ناوەنــدی  پێــی  بــە 
بەرپرســیاریەتی  و سەرپەرشــتیاران  دەروونــی، سەرنووســەران 
هەڵدەگــرن  تاکــەکان  و  تیــم  پــەروەردەی  و  رونکردنەوەپێــدان 
هــۆی  ببنــە  دەکرێــن  چیرۆکانــەی  ئــەو  بــۆ  ناردنیــان  پێــش 
جــۆرە  ئــەو  کاتــی  لــە  کردنیــان  پاڵپشــتی  دەروونــی؛  زەبــری 
و  کــرداری  پاڵپشــتی  دواتریــش  و  پڕۆژانــەدا  و  ئــەرک 
لەگــەڵ  پێویســتە  کــە  شــوێنێکدا  هــەر  لــە  کۆمەاڵیەتــی 
دەروونیــدا. زەبــری  لــە  شــارەزا  دەروونــی  راوێژکارانــی 

تێبینییەک لەبارەی
تەندروستی دەروونییەوە.

شەوە و 
ی پێ

هێڵ
ک لە 

هەریە
ت ئەوە بخەمە بەرچاو کە چۆن ژنان لە 

» دەمەوێ
ی تەواو دەدەن 

ی نەوەیەک
ت دەکەن و یارمەت

س
سووریا درو

ی 
هاتوو

دواوە، دا
کە لە خراپترین قەیرانەکان دەرباز ببن.«

سووریا
ی 

سە مێیەنەکان
ی رۆژنامەنوو

ی تۆڕ
هاودامەزرێنەر

ی و 
سوور

ی 
سێک

ی، رۆژنامەنوو
-میال ئیدمۆن

ڕێکخراوە میدیاییەکان پێویستە ئاگاداری تەندروستی دەروونی و 
سەالمەتی ئەو ڕۆژنامەنووسانە بن کە ڕووماڵی ئەو ڕوداوانە دەکەن 

کە دەبنە هۆی زەبری دەروونی.

15. The Dart Centre, Trauma & Journalism: A Guide For Journalists, 
Editors & Managers, compiled and edited by  Mark Brayne, 2007.
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راسپاردەکان

بۆ رۆژنامەنووسان
بۆ سەرنوسەران و 

سەرپەرشتیاران

خــۆت بــەدوور بگــرە لــە چاوپێکەوتنــی رزگاربووەکە بە شــێوەیەکی 
راســتەوخۆ تەنانەت لە رێگەی ئۆناڵینیشــەوە.

جیا لە مەترســییە ئاشــکراکانی توشــبوون لەمیانەی پەتادا، چاوپێکەوتنی راســتەوخۆ 
بەکارهێنانــی  رێگــەی  لــە  کــە  ئەوانــەش  تەنانــەت  بدرێــت،  ئەنجــام  نادرێــت  هــان 
لەوانــە،  دەدرێــت  ئەنجــام  پەیوەندییــەوە  )االفتراضــي(  گریمانەکییەکانــی  ئامــرازە 
نامــەی دەنگــی و پەیوەنــدی ڤیدیۆیــی. تەنانــەت لــە دەرەوەی چوارچێــوەی قەیرانــی 
تەندروســتییدا، چاوپێکەوتنــی راســتەوخۆ رزگاربــووان دەخاتــە زیانــی ناپێویســتەوە 
بــە دیاریکراویــش کاتێــک لــە ئامادەنەبوونــی شــارەزایەکی لێهاتــوو بــە ئەزموونــی 
مامەڵەکــردن لەگــەڵ توندوتیــژی لەســەر بنەمــای جێنــدەر ئەنجــام دەدرێــت. لەگــەڵ 
ڕاســتەوخۆ  چاوپێکەوتنــی  دەروونیــدا،  زەبــری  گەڕانــەوەی  دووبــارە  مەترســی 
مەترســی لەخۆگرتــووی دیکــەی لەگەڵدایــە، بــە تایبــەت کــە رزگاربــووان رووبــەڕووی 
مەترســی توندوتیــژی، ســنووردارکردنی جموجــۆڵ و تۆڵەســەندنەوە بەهــۆی ئاســتی 

ــەوە. ــو خێزانەکــەدا دەبن ــە نێ ــی ل ــی و نیگەران ــووی فشــاری دەروون زیادب

بە پێی رێبەرییەکانی سەالمەتی و رێوشوێنەکانی حکومەت 
هەنگاو بنێ لە هەموو کاتێکدا. 

رێوشــوێنە  و  هاتوچــۆ  قەدەغــەی  گشــتییەکان،  داخســتنە  پابەنــدی  وەکــو  ئەمــە 
دوورخــەرەوە کۆمەاڵیەتیەکانــی دیکــە و دڵنیابوونــەوە لــەوەی چاوپێکەوتــن لەگــەڵ 
ــە پێــی ڕێگەپێدانــی یاســا،  تایبەتمەنــدان و ســەرچاوەکانی دیکــەش ئەنجــام دراوە. ب
رۆژنامەنــووس هاندەدرێــت کــە ئەوەنــدەی دەتوانێــت پشــت بــە  چاوپێکەوتنــی 

دووراودوور ببەســتێت بــۆ خۆدوورگرتــن لــە مەترســی.

روو لــەو رێکخــراوە مرۆییانــە بنــێ کــە دەســتەاڵت و شــارەزایان 
ــۆ مامەڵەکــردن لەگــەڵ کەیســەکانی توندوتیــژی لەســەر  ــە ب هەی
بنەمــای جێنــدەردا، وەکــو UNFPA و ریکخــراوە مرۆییــە جیهانییــە 

هاوبەشــەکانی. 

ئــەم رێکخراوانــە زیاتــر ئامادەکــراون بــۆ پێدانــی زانیــاری پشپتێبەســتراو لەســەر مێــژووی 
کەیس و دەرکەوتنی خواستی باو و زانیاری بەسوودی دیکە، لەگەڵ بوونی سەرچاوەی 
هەڵگیــراو و پەیوەنــدی فراوانتــر بــۆ پاڵپشــتی کــردن لــە گێڕانەوەکــەت. لەوانــە گەرانــەوە 
بــۆ ســەرچاوەی بەڵگــەدار وەکــو ڕاپۆرتــی وا کــە لــە الیــەن شــارەزایانی تەندروســتییەوە 
دەرچــووە، رێکخــراوە جیهانییــەکان یاخــود دامــەزراوە ئەکادیمییــەکان رێگەیەکــی دوور 
دەبــڕن بــۆ دڵنیابوونــەوە لــە پشتپێبەســتراوی چیرۆکەکــەت. بــۆ زانیــاری زیاتــر لەســەر ئــەم 
بابەتــە، بگەڕێــوە بــۆ بەشــی » روونــان لــە ڕێکخــراوەکان«ی رێنمایینامــەی رۆژنامەنووس. 

بە بەردەوامی رێبازی بە ناوەند کردنی رزگاربوو لە هەموو 
هەنگاوەکانی پرۆسەی رووماڵکردندا بەکاربهێنە.

ئەمە بەردەوام هەڵسەنگاندنی ئەو مەترسییانەش دەگرێتەوە کە رزگاربوو 
دووچاری دەبێت لە رێگەی بەدواداچوونی چیرۆکەکەوە، بە پلەی یەکەم و 

دواجاریش باڵوکردنەوەی چیرۆکەکە بە تەواوی یاخود بەشەکی.

زیاتر بە راپۆرتەکەتدا قوڵ ببەوە.

 لــە کاتێکــدا روماڵکردنــی کەیســی تاکــە کەســی گرنگــە، ئــەم قەیرانــە دیاریکــراوە 
زنجیرەیــەک دەرفــەت دەڕەخســێنێت لــە بــارەی گــەڕان بــۆ پەیوەنــدی قوڵتــر لــە نێــوان 
جێنــدەر، مافــی مــرۆڤ و چەمکــە بنچینەییەکانــی تــر کــە دێنــە بــەر رۆشــنایی. گــەڕان 
بــە نێــو پەتاکانــی رابــردوودا بــە دیدێکــی جێندەریــی، تێڕوانینــی یەکگرتــووی شــارەزایان 
ــز دەکات و  ــردوو هەمیشــە چیــرۆک بەهێ و هەروەهــا دۆزراوەکانــی ڕاپۆرتەکانــی راب

وادەکات خوێنــەران تــەواو جیاوازییــە وردەکانــی بابەتەکــە تێبگــەن.

چ  کــە  بزانــە  بکەیــت،  ڕەوانــە  کەســێک  دەتەوێــت  کاتێــک 
خزمەتگوزارییــەک بــۆ ڕزگاربووانــی توندوتیــژی لەســەر بنەمــای 

بەردەســتە.  جێنــدەر 

هەرچۆنێــک بێــت، هــەوڵ مــەدە ڕاســتەوخۆ دەســتێوەردان بکەیــت بــۆ یارمەتیدانــی 
ڕزگاربــووان، ســەرەڕای هانــدەری بەهێــزت بــۆ ئــەو کارە. گــەر ئــاگاداری ئەوەیــت 
ئــەو  ڕەوانــەی  لەســەرە،  ئەگــەری مەترســی  یــان  لەژێــر مەترســییە  کــە کەســێک 
ســەرچاوانەی بکــە کــە لــە الیــەن ڕێکخــراوی تایبەتمەنــدەوە بەردەســتخراون، وەکــو 
هێڵــی گەرمــی نەناســراو. گــەر خزمەتگوزارییــەکان لــەو ناوچەیــەی تــۆ بەردەســت 

ــە. ــەم ڕێبەریی ــۆ ئ ــوە ب ــر بگەڕێ ــاری زیات ــۆ زانی ــن، ب نی

هەموو کات ئاگاداری فشاری دەروونی و نیگەرانی بە 

گــەر بــە هــەر شــێوەیەک هەســت بــە بــێ ئارامــی و الوازی دەکەیــت، بــە تایبەتیــش 
لەبــارەی ئــەو مەترســی و فشــارە لەخۆگرتووانــەوە کــە پەیوەنــدی بــە پەتاکــەوە هەیــە، 
ــژ بــە سەرپەرشــتیارانت بکــە  ــە پرۆســەی رووماڵکــردن بکشــێ دواوە، ڕاوێ هەنگاوێــک ل
و داوای یارمەتــی پرۆفێشــناڵ بکــە. بــێ ئارامــی و فشــاری دەروونــی وەکــو نیشــانەی 
الوازی و ناپرۆفێشــناڵی چــاو لــێ مەکــە تەنانــەت بــە ئەزمونتریــن نێردراوانــی جەنگیــش 
قەیرانــی  لەمیانــەی  تایبەتیــش  بــە  بــن،  کارتێکــراو  دەروونــی  زەبــری  بــە  دەکرێــت 
ــەم  ــەوەی بەســەر هەمــوو کەســێکی ســەر ئ ــا کــە ڕەنگدان چاوەڕواننەکــراوی وەکــو پەت

هەســارەیەوە دەبێــت.

سیاســەتێکی سەرنووســەری ڕوون، پێشــکەوتوو و پشتبەســتوو 
بــە بەڵگــە دابنــێ و مافــی مــرۆڤ و کێشــە جێندەرییــەکان بکــە بــە 

ناواخنــی ســەرەکی.

ئەمــە بــۆ ڕەخســاندنی کلتورێکــی ڕۆشــن و بەرپرســانە لــە نێــو هــەر رێکخراوێکــدا 
گرنگــە کــە تیشــکۆی لەســەر ڕاگەیاندنــی گشــتی، پێشکەشــکردنی چوارچێوەیەکــی 
ئــەو  ئاڕاســتەی گشــتی و  لەبــارەی  رۆژنامەنوســان و خوێنــەران  بــە  ڕوون و ورد 
پابەندییــەی  ئــەو  لەگــەڵ  دەکات،  لــێ  الیەنگــری  ڕێکخراوەکــەت  کــە  بەهایانــەوە 
سیاســەتەی  لــەوەی  ببــەوە  دڵنیــا  دەکەیــت.   پەیــڕەوی  خوێنەرانــت  بەرامبــەر 
تــەواو  پێــدان و هەوڵــی ڕاهێنانــەوە  لــە ڕێگــەی هۆشــیاری  سەرنووســەرییەکەت 
بــۆ کارمەندانــت ڕوونکراوەتــەوە لەگــەڵ باڵوکردنــەوەی بــە شــێوەیەکی ڕوون لــە 

بــن. بــۆ خوێنەرانــت ڕوون  تــا  ڕووپــەڕە جۆراوجۆرەکانتــدا 

ئەرکەکانیــان  پێــش  ڕۆژنامەنووســان  کــە  لــەوەی  ببــەوە  دڵنیــا 
ڕاهێنــراون.  و  کــراوە  پــێ  ڕاهێنانیــان 

ئەمــە ڕەنگــە ئاشــکرا دەربکەوێــت، بــەاڵم چەندیــن ڕۆژنامەنووســی بــە ئەزمــون هــەن 
لــە رووماڵکــردن لەبــارەی ڕووداوە زەبــری دەروونیئامێزەکانــەوە  کــە ئەزموونیــان 
نییــە، بــە تایبــەت لــە کاتــی پەتــادا، کــە مەترســی زیاتــر و بــێ پێشــینەی لەخۆگرتــووە. 
هۆشــیاری پێــدان لــە بــارەی زەبــری دەروونییــەوە دەبێت ڕەگەزی ســەرەکی ڕاهێنان و 
بەڕێوەبەرییــە ســتانداردەکان بێــت، هەروەهــا ڕۆژنامەنووســان دەبێــت ئــەو ســەرچاوە 
و ئامرازانەیــان بــۆ دابیــن بکرێــت کــە بــۆ چارەســەرکردنی هــەر دەرهاویشــتەیەکی 

ســۆزئامێز لــە پرۆســەکەدا پێویســتە.

بــە پێــی ڕێبەرییەکانــی ســەالمەتی و ڕێوشــوێنەکانی حکومــەت 
هەنــگاو بنــێ لــە هەمــوو کاتێکــدا.

ڕێوشــوێنە  و  هاتوچــۆ  قەدەغــەی  گشــتییەکان،  داخســتنە  پابەنــدی  وەکــو  ئەمــە 
لەگــەڵ  لــەوەی چاوپێکەوتــن  دوورخــەرەوە کۆمەاڵیەتیەکانــی دیکــە و دڵنیابوونــەوە 
یاســا،  ڕێگەپێدانــی  پێــی  بــە  دراوە.  ئەنجــام  دیکــەش  ســەرچاوەکانی  و  تایبەمەنــدان 
چاوپێکەوتنــی  بــە   پشــت  دەتوانێــت  ئەوەنــدەی  کــە  هاندەدرێــن  ڕۆژنامەنوســان 

مەترســی. لــە  خۆدوورگرتــن  بــۆ  ببەســتێت  دووراودوور 

بەردەوام ئەوە بیری ڕۆژنامەنووسان بخەوە کە زەبری دەروونی 
کاردانەوەیەکی ئاسایی مرۆڤە و نیشانەی الوازی نییە 

 لەگەڵ هاندانیان بۆ وەاڵمدانەوەیەکی تەندروستتر بۆ زەبری دەروونی، ئەمە 

تەنانەت دەکرێت کاریگەری هەبێت لەسەر رووماڵکردنەکانیان وهۆشیارییان لە بارەی 
کاریگەرییەکانی زەبری دەروونی لەسەر ڕزگاربووان زیاد بکات. لەوەش گرنگتر، ئەو 

ڕۆژنامەنوسانە سزا مەدە کە غەمگینیان پێوە دیارە بەوەی کە ڕێگا بدەیت ئەمە ببێتە 
بڕیاردەر بۆ ئەرکی داهاتوویان.

هانی رووماڵ لەبارەی مافی مرۆڤ و کێشە جێندەرییەکان بدە.

ئەمــە بکــە تەنانــەت گــەر بەرەنــگاری لەگــەڵ بینــەرە بــە ئامانجکراوەکانیشــتدا بــکات. 
ئامانجــی ســەرەکی رۆژنامەوانــی ئاگادارکردنــەوەی رای گشــتی و دڵنیابوونەوەیــە 
لــەوەی کــە رووماڵــی هەمــوو تێڕوانینــەکان دەکات. سەرنووســەر و سەرپەرشــتیاران 

دەبێــت ئــەم ئەرکــە بنچینەییــە بەرجەســتە بکــەن.

پرۆسەی رووماڵکردنەکە تاووتوێ بکە و لەگەڵ 
رۆژنامەنووسەکاندا بەرنامەڕێژی بکە پێش ئەرکەکان

ئەمــە تەنهــا یارمەتــی ڕۆژنامەنووســان نــادات کــە بــە شــێوەیەکی باشــتر بەرنامــە 
بــۆ ئەرکەکانیــان دابنێــن کــە بــەو جــۆرە مەترســییش لەســەر هەریــەک لــە رزگاربــووان 
پرۆســەی  لــە  بەهەڵەداچــوون  لــە  بەڵکــو  کــەم دەکاتــەوە،  رۆژنامەنووســانیش  و 
ــە خســتنەڕووی گۆشــەنیگاکان،  ــەوەش ب ــەدوورت دەگرێــت، ئ سەرنووســەرییەکە ب
ئــەو بابەتانــەی دەکرێــت هەســتیار بــن و هــۆکاری دیکــە کــە دەکرێــت تەگــەرە بخاتــە 

ــەردەم پرۆســەکە. ب

بە درێژایی پرۆسەی سەرنووسەرییەکە، هاوسۆزیی پیشان بدە

لەســەر  راهێنــان  لەوانــە  بخــەوە،  کارمەنــدان  بیــری  خــودی  چاودێــری  گرنگــی 
دەبنــە  کــە  هۆکارانــەی  ئــەو  هەمــوو  ڕێــک،  خەوتنــی  و  تەندروســت  خواردنــی 
هــۆکار بــۆ ڕۆژنامەوانییەکــی باشــتر. لــەوەش زیاتــر، بــە پیشــاندانی هاوســۆزی بــۆ 
ئەگــەری  بــە  دەروونیئامێــز،  زەبــری  و  فشــارئامێز  رووداوی  لــە  رۆژنامەنووســان 
زیاتــر هانیــان دەدات تــا هەمــان هاوســۆزی بگوێزنــەوە بــۆ ئــەو رزگاربووانــەی کــە 

دەگیڕنــەوە. چیرۆکەکانیــان 

ئەم راسپاردانەی خوارەوە خاڵی سەرەتایی گشتیی تێدایە بۆ تیمە رۆژنامەوانییەکان، سەرنوسەران 
و سەرپەرشتیاران لەبارەی چۆنێتی رووماڵکردنی چاالک لە بارەی توندوتیژی لەسەر بنەمای جێندەر 
لەمیانەی پەتای هاوشێوەی کۆڤید-١٩ دا. ئەم راسپاردانە تەواوکەری ئەو رێنماییە پڕ وردەکارییەیە 
کە لەو رێنمایینامە رۆژنامەنووسیەی پێشتر ئاماژەی پێکرا، پێشکەشکراوە کە لەگەڵ ئەو چەندەها 

تێڕوانینەی رۆژنامەنوسانی پێشەنگی ناوچەی والتە عەرەبییەکاندا یەکدەگرێتەوە. ئەو راسپاردەیەش 
هەیە کە چەندین جۆر سەرچاوەی پشتپێبەستراو راوێژ پێ بکرێن لە پرۆسەی سەرنووسەرییەکەدا 

کاتێک رووماڵکردن لە بارەی کۆڤید-١٩ بەهۆی دەرکەوتنی باڵوبوونەوەی و پێشچوونە ئاساییەکان 
خراوەتە نێو ئەو رێبەرییانەوە کە لەبارەی بابەتەکەوە دەرچوون.
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