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1. پێشکەکی و بوار
کەمکردنەوەی  پێناو  لە  دادەڕێژێتەوە  دەستوەردانێک  کۆمەاڵیەتی،  دادوەری  و  پیاوەتی  بۆ  )ئیکویمۆندۆ(  ناوەندی  هاوبەشی  بە  سیید،  دەزگای 

توندوتیژی نێونەوەیی لە هەرێمی کوردستان. ئامانجی پرۆژەکە، لەڕێگەی کارکردن لەگەڵ کوڕانی هەرزەکار کە تەمەنیان لە نێوان ١٤ بۆ ١٩ ساڵییە، 

بریتییە لە کەمکردنەوەی توندوتیژی لەسەر بنەمای جۆری کۆمەاڵیەتی لەڕێگەی برەودان بە پیاوەتی دروست و بەشداری پێکردنی کوڕان و پیاوان 

لە یەکسانی جێندەریی. )ئیکویمۆندۆ( پرۆگرامی )پ( و )ه(ی پەروەردەیی خۆی بە رەچاوکردنی تێگەیشنت لە کەلتووری خۆجێی داڕشتووە. دەزگای 

سیید هەڵدەستێت بە جێبەجێکردنی پرۆگرامەکە لە نێوان ساڵی 2022 بۆ 202٣.

لە پێناو پەرەپێدانی رێباز و ناوەڕۆکی پڕۆگرامەکە، دەزگای سیید و )ئیکویمۆندۆ( هەڵسان بە ئەنجامدانی توێژینەوەیەکی سەرەتایی بۆ تەماشاکردنی 

هەڵوێست و بەها و سەرنجەکانی کۆمەڵگەی خۆجێی، ئاوارە عێڕاقییەکان، و هەروەها پەنابەرە سورییەکان لە هەرێمی کوردستان. ئەم توێژینەوەیە 

بە پاڵپشتی حکومەتی ویالیەتە یەکگرتووەکانی ئەمریکا لە هەولێر و دەوروبەری ئەنجامدراوە.

بۆ ئەم لێکۆڵینەوەیە، تیمی توێژەران هەڵسان بە پەرەپێدانی ئامرازێک 

بۆ گفتوگۆی چڕی بە کۆمەڵ و پاشان ئەنجامدانی لەگەڵ باوکان، دایکان، 

و هەرزەکاران. هەروەها هەڵسان بە ئەنجامدانی چاوپێکەوتنی قووڵ 

لەگەڵ دایکان و باوکان بە تەنیا، و رێکخستنی چاوپێکەوتنی هەواڵدەری 

بواری  کارمەندانی  و  مامۆستایان،  ئاینییەکان،  رابەرە  لەگەڵ  سەرەکی 

لەگەڵ  کاریان  فێمێنیستەوە  روانگەی  لە  توێژەران  پارێزگاریکردن. 

دەرکەوتەکانی توێژینەوەکە کردووە.

ئامانجی ئەم پڕۆگرامە تەواوکارییە لەسەر هەوڵە بەردەوامەکانی کۆمەڵگەی مەدەنی و الیەنە حکومییەکانی هەرێمی کوردستان بۆ کارکردن لەسەر 

نایەکسانی جێندەری و توندوتیژی لەسەر بنەمای جۆری کۆمەاڵیەتی. هەرچەندە پێشکەشکردنی خزمەتگوزاری و باڵوکردنەوەی هوشیاری لە نێوان 

کچان و ژنان سرتاتیجیایەکی پێویستە بۆ برەودان بە یەکسانی جێندەری، بەاڵم دەبێت بەشداری پێکردنی کوڕان و پیاوان لە بەرنامەکان بە هەمان 

گرنگییەوە تەماشا بکرێت. لە عێڕاق، بەرباڵبوونی توندوتیژی نێوان هاوسەران لە بەرزترین ئاستدایە لە جیهان - کە ٤٥٪ ی ژنان دووچاری توندوتیژی 

بوونە لە الیەن هاوسەرەکانیانەوە لە ساڵی رابردوو. لە یەکەم نیوەی ساڵی 2022، بە الیەنی کەم )2٤( ئافرەت لە تەواوی هەرێمی کوردستان لە 

دەرئەنجامی توندوتیژی لەسەر بنەمای جۆری کۆمەاڵیەتی  کوژراون )کە وەک »کوشنت لەسەر ئابڕوو« ناوی دەبرێت( - ئەمەش ژمارەیەکە لەم سااڵنەی 

دواییدا لە بەرزبوونەوەدایە.

لە هەرێمی کوردستان، ئاستە بەرزەکانی توندوتیژی نێوان هاوسەران و جۆرەکانی دیکەی توندوتیژی لەسەر بنەمای جۆری کۆمەاڵیەتی بە بڵندیی 

نایەکسانی جێندەری دەبەسرتێتەوە - کە بە نەریتی پیاوساالری و کاریگەری درێژخایەنی بەرکەوتن بە توندوتیژی و ناکۆکی خراپرت بووە. دەرکەوتەکانی 

پیاوساالری دەپارێزن  تا رادەیەکی کەمرت( لە هەرێمی کوردستان هەڵوێست و نەریتی  پیاوان )و کوڕانیش،  ئەم توێژینەوە ئەوە نیشان دەدات کە 

سەبارەت بە رۆڵی ژن و پیاو لە کۆمەڵگادا. ئەمە دەبێتە هۆی نایەکسانی هێز و نەریتی جێندەری نایەکسان لەسەر ئاستی خانەوادە و کۆمەڵگە کە 

دەرئەنجامی بەرباڵوی هەیە لەسەر تەندروستی و سەالمەتی و سەربەخۆیی کەسیی ژنان و مندااڵن.

ئەم پوختەی توێژینەوە سەرەتاییە، خاڵە 
سەرەکییەکان و لێکەوتە و راسپاردەکان 

دەخاتەڕوو لە پێناو توێژینەوە، بەرنامەسازی، 
و هەوڵەکانی داکۆکیکردن لە داهاتوودا لە 

هەرێمی کوردستان.
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2. دەرکەوتەکانی توێژینەوە
2.1. هەڵوێستی گشتی بەرامبەر یەکسانی جێندەری     

وەک  نایەکسانە  دۆخە  ئەم  دەکەن  ئارەزوو  هەمووان  نزیکەی  و  خۆیانن  کۆمەاڵیەتی  ئیمتیازی  و  دەسەاڵت  ئاگاداری  پیاوان  و  کوڕان  بەگشتی، 

و  کۆمەاڵیەتی  بەربەستە  بە  دەکەن  درک  بەاڵم  زیاتر،  سەربەخۆیی  بۆ  دەردەبڕن  خۆیان  ئارەزووی  ژنان  و  کچان  بەرامبەردا،  لە  مبێنێتەوە.  خۆی 

سەروکەسییەکانی بەردەم گەیشنت بە یەکسانی جێندەری.

گفتوگۆ  لە  یەکێک  لە  کراوە.  لەگەڵ  کە چاوپێکەوتنیان  ژنان  و  گەنجان  لەگەڵ  بەراورد  بە  نواند  زیاتریان  پارێزگارانەی  تێڕوانینی  باوکان  بە گشتی، 

چڕەکانی بە کۆمەڵ لەگەڵ پیاوانی کورد لە کۆمەڵگەی خۆجێی، هەندێک باوک وتیان کە ئەو خەسڵەتانەی پێزانیان بۆی هەیە وەک پیاو بریتییە لەو 

رۆڵە نەریتییانەی کە دەسەاڵت و زاڵبوونیان پێدەدات بەسەر ژنەوە. هەروەها هاوڕابوون کە پێشەوایەتی رۆڵێکی رسوشتی پیاوە.

“ پیاو پیاوە و ژنیش ژنە.“
- وتەی باوکێک لە گروپی گفتوگۆی چڕی کۆمەڵگەی خۆجێی

ئەو پیاوانەی کە پەنابەری سورین و ئاوارە عێڕاقییەکان هەڵوێستێکی تۆزێک پێشکەوتووتریان هەیە، دان بە نەریتە کۆمەاڵیەتییەکان دەنێن بەاڵم 

وەک )رسوشتی( ناویان نەهێنا. بەاڵم کاتێک چاوپێکەوتنەکان چوونە ناو قواڵیی بابەتەکەوە، بەرەو ئاڕاستەی رۆڵی جێندەری توند چوون. جگە لەمە، 

داتاکان بۆشاییەک نیشان دەدەن لە نێوان ئەوەی پیاوان دەیڵێن و ئەوەی ئەنجامی دەدەن. دەکرێت ئەمە بە هۆی الیەنگری کۆمەاڵیەتی خوازراوەوە 

بێت چوونکە پێشرت بەشدارییان لە پرۆگرامی جێندەری کردووە و ئاشنابوون بە بیروڕای پێشکەوتووی زیاتر.

و  پەنابەر  هەرچەندە  نیشاندا،  بیروڕایان  هەمان  خۆجێی  کۆمەڵگەی  ئەندامانی  هەروەها  و  عێڕاقییەکان،  ئاوارە  سورییەکان،  پەنابەرە  لە  ئافرەتان 

ئاوارەکان کراوەتر بوون لە قسەکردن سەبارەت بەو بەربەستانەی رووبەڕوویان دەبێتەوە و ئاواتیان بۆ خۆیان و کچەکانیان کە سەربەخۆیی زیاتریان 

هەبێت. هەروەها هەندێک ژن هەبوون کە دژی ئەمە بوون و باوەڕیان بە دابەشکاری توندی رۆڵەکان هەبوو. 

“

“

“

“

رۆڵی پیاوان لە کۆمەڵگا 
گرنگترە لە رۆڵی ژنان.

هەندێک دایکان کە ئاوارەی سورین و 
بەشداربوون لە گفتوگۆی چڕ

ژن ئامادە نییە بۆ پێگەی بڕیاردان 
لە ژیانی گشتیدا.

هەندێک دایکان کە ئاوارەی سورین 
و بەشداربوون لە گفتوگۆی چڕ

ئەو گەنجانەی چاوپێکەوتنیان لەگەڵ ئەنجامدرا، بە تایبەت کچان، هەڵوێستی کراوە و پێشکەوتووخوازانەی زیاتریان نیشاندا. هەڵوێستی کوڕان بە 

گوێرەی کۆمەڵگەکە جیاواز بوو: کوڕە ئاوارەکان تێڕوانینی پارێزگارانەی زیاتریان نواند، و کوڕانی کۆمەڵگەی خۆجێی تێڕوانینی پێشکەوتووخوازانەی 

زیاتریان نواند. دەکرێت ئەمە بە هۆی شێوازی پەروەردەکردنەوە بێت - ئەو گەنجانەی ئاوارە بوون و ژیانێکی سەختیان بەڕێکردووە و بەر زەبری 

پێشکەوتووخوازانە  بیرۆکەی  بەر  ژیانێکی جێگیرتریان هەبێت و  لەگەڵ گەنجانی کۆمەڵگەی خۆجێی کە دەکرێت  بەراورد  بە  دەروونی کەوتوون، 

کەوتوون لەڕێگەی میدیا و خوێندنەوە. 

لە دۆخی دیکەدا، توێژینەوە دەریخستووە کە زۆر جار تێڕوانینی جیاواز لەسەر جۆری کۆمەاڵیەتی بە هۆی بیروباوەڕی ئاینییەوە پتەوتر دەبێت. 

هەرچەندە بەشداربووان بە روونی باسی ئاینیان نەکردووە کاتێک باسی یەکسانی جێندەری یان رۆڵی نەریتی کراوە.
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2.2. هەڵوێستەکان لەبارەی چاودێری و کاری ماڵەوە     

ژنیش  و  دەسەاڵتدارە  و  بژێو  دابینکاری  پیاو   - هەیە  بوونی  دیمۆگرافییەکان  گروپە  نێوان  لە  خانەوادەدا  لەنێو  روون  نەریتی  رۆڵی  دابەشکاری 

پێشکەشکاری چاودێری و رۆڵی خێزانیی دەگێڕن. لەگەڵ ئەوەی پیاوان وتیان کە دەسەاڵت و زاڵبوونیان پشت بە توانا و هێزیان دەبەستێت، بەاڵم ژنان 

بە گشتی هەڵوێستی پێشکەوتووخوازانەی گرنگیان نواند دەربارەی دۆخی ئێستا - کەمینەیەکی کەم پاڵپشتی خۆیان بۆ رۆڵە نەرێتییەکان دەربڕی.

“ خۆزگە مێردەکەم بەشداری زیاتری دەکرد لە ژیانی رۆژانە و “
بەخێوکردنی منداڵەکانمان

-  دایکێک لە کۆمەڵگەی خۆجێی.

گەنجان وەاڵمەکانیان ناجێگیر بوو: کوڕان لە کۆمەڵگەی خۆجێی و کۆمەڵگەی پەنابەران سووربوون کە بەشداری دەکەن لە کاروباری ماڵەوە، بەاڵم 

خوشکەکانیان هاوڕا نەبوون. بە پێچەوانەوەش، کوڕە ئاوارەکان گواستنەوەیەکی نێونەوەیی بەهێزی رۆڵی جێندەری پیاوساالرییان نیشاندا.

“

“

“

“

“

“

تەنها لە هەڵگرتنی شتی 
قورس یارمەتی دایکم 

دەدەم.
-  کوڕانی بەشداربوو لە گفتوگۆی 

چڕی بە کۆمەڵ )ئاوارە(.

تەنها پیاو دەتوانێت کاری 
جەستەیی ئەنجام بدات.

-  کوڕانی بەشداربوو لە گفتوگۆی 
چڕی بە کۆمەڵ )ئاوارە(.

کارکردن لە دەرەوەی 
ماڵەوە تەنها بۆ پیاوانە.

-  کوڕانی بەشداربوو لە گفتوگۆی 
چڕی بە کۆمەڵ )ئاوارە(.

لە بابەتی بڕیاردان، کۆتا وشە بۆ پیاوە کاتێک پەیوەندی بە بابەتی گرنگەوە دەبێت وەک هاوسەرگیری منداڵ، شوێنی ژیان بەسەربردن، و کاروباری 

دارایی ماڵەکە. و ژنیش سەربەخۆیی زیاتریان لە بڕیاریدان لەسەر ماڵ و منداڵ هەیە.
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2.3. هەڵوێستەکانی دایبابی و توندوتیژی بەرامبەر منداڵ     

لە هەموو حاڵەتەکاندا، یەک شت روونە: پیاو شەرم ناکات لە دەربڕینی سۆز و خۆشەویستی خۆی بۆ منداڵەکانی، بە تایبەت کچەکان. ئەوانەی رێگری 

لە کچ و ژن دەکەن پێیان وایە ئەمە لە خۆشەویستی و پێویستی پارێزگاریکردنەوە هەڵدەقوڵێت. هەر سێ گروپ جیاوازی روون و جێندەرییان نیشاندا 

لە شێوازی مامەڵکردنیان لەگەڵ کچ و کوڕەکانیان، بە تایبەت کە گەورەتر دەبن.

دایکان و باوکان بە خۆشەویستییەکی زۆرەوە باسی کچەکانیان کرد بەاڵم وتیان توندترن لەگەڵیان. پێیان وایە توندی و رەفتارڕاستکردنەوە پێویستە 

چوونکە کچان بە الواز دەبینن و پێویستییان بە پارێزگاری کردن هەیە. کچان وەک هەڵگری ئابڕوو دەبینن کە هەڵەکانیان کاریگەری دەکاتە سەر 

تەواوی خێزانەکە.

“ “

جیاوازییەکی گەورە هەیە لە نێوان رەفتارڕاستکردنەوەی کوڕ و کچ. ئەگەر 

کوڕێک هەڵەیەک بکات دەڵێن ئاساییە، بەاڵم کچ بۆی نییە هەڵە بکات.

-   دایکێک لە کۆمەڵگەی خۆجێی.

لە بارەی ئاواتەکان، باوکان چاوەڕوانی ئەوە لە کچەکانیان دەکەن هاوسەرگیری بکەن و رۆڵی نەریتی خێزانیی پێشکەشکردنی چاودێری لەخۆ بگرن، و 

کچان کاری ماڵەوە لە تەمەنێکی بچووکەوە ئەنجام بدەن. باوکان خاوەن کۆتا وشەن لەسەر هاوسەرگیری و رەزامەندی کچەکە مەرجێکی پێشوەختە 

زیاتر و زۆربەی  ئازادی و سەربەخۆیی  لە تەمەنی هەرزەکارییەوە دەبنە خاوەن  بە خێزانەکە بکات. کوڕان  باوکەکە رەنگە پرس  نییە، هەرچەندە 

هەیە  زیاتریان  ئازادی  کوڕان  باوکیان. هەروەها  و  دایک  لە  زیاتریان  دوورکەوتنەوەی  دەبێتە هۆی  ئەمەش  دەبەن،  بەسەر  دەرەوە  لە  کاتەکانیان 

سەبارەت بە هەڵبژاردەکانی ژیانیان.

“

“

کوڕ و کچ زۆر جیاوازن و خاوەن هەست و ئاواتی جودان؛ بۆیە دەبێت 
دایک و باوک بە جیاوازییەوە مامەڵەیان لەگەڵ بکات. دایک دەبێت 

ئاگاداری کچەکانی بێت بە دیاریکراوی، لەبەر ئەوەی ئەوان پێویستییان 
بە راوێژ و رێنوێنی زیاترە.

-    کوڕانی کۆمەڵگەی خۆجێی.

 

لە بارەی توندوتیژی بەرامبەر منداڵ، ئەگەری ئەوە زیاترە باوکان سزای جەستەیی توندتر بەکار بێنن بە بەراورد لەگەڵ دایکان، ئەمەش زۆر جار دەبێتە 

هۆی شاردنەوەی هەڵەکانی منداڵ لە الیەن دایکەوە. بەاڵم وەک کارمەندێکی کۆمەاڵیەتی باسیکرد، دایبابان دان بە بەکارهێنانی ئەم توندوتیژییە 

جەستەییە نانێن. جگە لەمەش، سەرەڕای بەرباڵوبوونەوەی کوشنت لەسەر بنەمای ئابڕو لە هەرێمی کوردستان، بەاڵم بەشداربووان باسیان نەکرد.
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2.4. هەڵوێستەکان بەرامبەر بەشداری ژنان لە ژیانی گشتی   

ئاڵنگاری و ئەزموون لە کاروباری گشتیدا، بەاڵم ژنان لەوە  لەگەڵ ئەوەی ژنان و پیاوان رۆڵە جێندەرییەکان دەگەڕێننەوە بۆ بەرکەوتنی پیاوان بە 

تێگەیشتوون کە ئەم جۆرە بەرکەوتن و ئەزموونانە بۆماوەیی نین بەڵکو لە الیەن داب و نەریتی توندەوە سەپێندراون.

“ “

ئافرەتێکی خوێندەوار کە کاری هەبێت زۆر لە جیهان دەکات پێویستی 
پێبێت نەک ئەو پێویستی بە جیهان بێت.

-   دایکێکی ئاوارە.

کاتێک لە بارەی مافی خوێندن و کارکردن و سەربەخۆیی و بڕیاردانەوە پرسیاریان لێکرا، وەاڵمی کوڕان و پیاوان جۆراوجۆر بوون بەاڵم بەالی ئەوەدا 

دەچوون کە ئەم دۆخەی ئێستایان بە دڵە. دووبارە، کوڕان لە کۆمەڵگەی خۆجێی زیاتر پاڵپشتی مافەکانی کچان و ژنان بوون، پاش ئەوان پەنابەرە 

سورییەکان و پاشان ئاوارەکان. هەرچەندە زۆربەی کچان ئاواتی گەورەیان هەبوو کە خۆیان هەڵبژاردەکانی ژیانی خۆیان بکەن، بەاڵم درک بەوە 

دەکەن کە ئەو هێزەیان نییە بۆ ئەوەی ئەمە ئەنجام بدەن.

2.5. پەسەندکردنی دەستوەردانی دەرەکی   

بەشێوەیەکی گشتی، بەشداربووان کراوەییان نیشاندا بۆ بنیاتنانی داینامیکیەتی تەندروست و ئەرێنی نێوان دایباب و منداڵ. بەاڵم لەگەڵ ئەوەی پیاوان 

ئامادەبوون لە گروپی تێکەاڵوی جۆری کۆمەاڵیەتی لەگەڵ مندااڵن بەشدار بن، ژنان زیاتر بەالی ئەوە دەچوون کە مەودایەکی سەالمەت تەنها بۆ 

ئافرەتان هەبێت بۆ ئەوەی ئەم بابەتانە تاوتوێ بکەن.

کوڕان  لەگەڵ  ڤیدیۆ  یاری  و  کچان  لەگەڵ  کۆمەاڵیەتی  تۆڕی  بەکارهێنانی  دەکرێت  کە  دەکات  ئەوە  پێشنیاری  سەرەتاییەکە  توێژینەوە  هەروەها 

نابێتە هۆی  ئەم بەشداریکردنە  لەگەڵ دڵنیابوونەوە کە  پڕۆگرامەکە،  لە  پێکردنی گەنجان و بەهەند وەربگیرێت  بۆ بەشداری  باش بێت  رێگایەکی 

پتەوکردنی نەریتی جۆری کۆمەاڵیەتی نایەکسان.
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3. بەرئەنجام و راسپاردەکان
بەگشتی، رۆڵی ژنان و پیاوان و مندااڵن لە خێزان و کۆمەڵگادا بە روونی کاریگەر دەبێت بە ژینگەی نالەبار و دۆخی ئابوری و نەریت، و تا رادەیەکی 

لە  پیاو زۆر روونە  ئیمتیازاتی  پیاوان.  نادروست دەکەن بە بەراورد لەگەڵ کوڕان و  پیاوساالری  ئاین. کچان و ژنان زۆر زیاتر درک بە نەریتی  کەم 

تێڕوانینی نادادپەروەری، بەاڵم بە ئاسانی درکی پێناکرێت لە الیەن ئەو پیاوانەی ژیانێکی خۆش بەسەر نابەن. بەشداربووانی توێژینەوە بە ناکۆکی 

پێویستە هەر دەستوەردانێکی  بردووە.  بەسەر  ئاوارەیی  لە  منداڵەکانیان  ژیانی  زۆربەی  کە  ئاوارەکان،  و  پەنابەر  تایبەت  بە  تێپەڕیون،  ملمالنێدا  و 

پێشنیازکراو فاکتەرەکانی چەوساندنەوە بەهەند وەربگرێت کە ژنان و پیاوان و مندااڵن چەشتوویانە لە دۆخێکی هاوشێوەدا.

جۆری کۆمەاڵیەتی لە دایبابی رۆڵی زۆرە، و دایبابان خۆشەویستی زۆر بۆ کچەکانیان دەردەبڕن، بەاڵم جووڵە و ئاواتەکانیان بۆ کارکردن سنووردار 

دەکەن لەکاتی گەورەبوونیان. باوکان کچەکانیان خۆش دەوێت و باشرتینیان بۆیان دەوێت، بەاڵم پێناسەی )باشرتین( لە تێڕوانینی ئەوانەوە ئەوەیە 

کە لە دۆخێکی نایەکسانی جێندەریدا بکرێت. باوکان کوڕەکانی خۆیان خۆش دەوێن بەاڵم بەگشتی توانای کات بەسەربردنیان نییە لەگەڵیان، لەبەر 

ئەوەی کاتژمێری زۆر کاردەکەن. ئەم فاکتەرانە دەبنە هۆی سیستەمی بڕیاردانی باوک، کە باوک لە خێزاندا کۆتا وشەی هەیە لە بڕیارەکانی خانەوادەکە.

و  مامەڵەکردن  لە  جیاوازی  بچووکن،  مندااڵن  کاتێک  دەکات.  دیاری  خێزانییەکان  وپەیوەندییە  دایبابی  تەکنیکەکانی  کۆمەاڵیەتی  جۆری  و  تەمەن 

پەیوەندی لەگەڵ دایباب زۆر زەق نییە بە بەراورد لەگەڵ سەرەتای تەمەنی هەرزەکاری و پێگەیشنت. هەرزەکاری کچ پەرە بە پەیوندییەکی نزیکرت  

لەگەڵ دایک دەدات، بەاڵم هەرزەکاری کوڕ دەست دەکەن بە وەرگرتنی سەربەخۆیی زیاتر بە هۆی ئازادی جووڵە و کارلێکردنی کۆمەاڵیەتییەوە. 

پیاوان کەمرت کات لەگەڵ منداڵەکانیان بەسەر دەبن لە هەردوو رەگەز، هەرچەندە کوڕان دەرفەتی تێکەڵبوونیان لەگەڵ باوکیان زیاترە لە کچان.

خێزانەکان درک بە پێویستی کارامەیی پەیوەندی بەستنی کاراتر دەکەن بۆ پتەوکردنی پەیوەندییە نێونەوەییەکان و کراوەن بەرامبەر دەستوەردان. 

پیاوان )و هەروەها ژنان( هەست ناکەن ئامادەن بە ئامراز و کارامەیی ژیان بۆ بەرەنگاربوونەوەی فاکتەری ئابوری و کەلتوری کە بەربەست دروست 

لە  باشرت  شێوازی  فێربوونی  بۆ  دا  باوکان  پێویستی  بە  ئاماژەیان  تایبەتی  بە  دایکان  تەندروسترت.  و  باشرت  نێونەوەیی  پەیوەندی  بەردەم  لە  دەکات 

پەیوەندی بەسنت لەگەڵ منداڵەکانیان.

بە پشتبەسنت بە توێژینەوە سەرەتاییەکە، پێویستە ئەم خااڵنەی خوارەوە تێکەڵ بە داڕشتنەوە و جێبەجێکردنی دەستوەردانەکان بکرێت لە داهاتوودا:

سەرەڕای ئەو گریامنەیەی کە ئاین کاریگەرییەکی بااڵی هەیە لە داڕشتنی ژیانی خەڵکی، ئەمە بابەتی و پەیوەستە بە دۆخەکەوە. بۆیە، دەکرێت . ١

ئاماژەی راستەوخۆ بۆ ئاین لە دەستوەردانەکە بەرهەمهێن نەبێت.

بەکارهێنانی رەفتار راستکردنەوەی توند زۆر بەکەمی دانی پێ دەنرێت لەالیەن دایبابانەوە، رەنگە لەبەر ئەوە بێت کە لێدانی منداڵ لە رووی . 2

کۆمەاڵیەتییەوە پەسەندکراو بێت و رەگی کەلتورری هەبێت. زۆر گرنگە بە بەکارهێنانی چەمک و زمانێکی شیاو لەڕووی کەلتوورییەوە کار لەسەر 

ئەم بابەتە بکرێت.

بەرگرییەکی روون بەرامبەر هەندێک بابەت و چەمک هەیە - وەک )فێمنست( یان )مافی مرۆڤ( - کە وەک بەشێک لە ئەجێندایەکی بیانی . ٣

دەبیرنێت و نەشیاو و گوایە الیەنی دەرەکی دەیسەپێنێت. ئەمەش، کە بەسرتاوەتەوە بەو راستییەی کە پیاوان لەم کۆمەڵگایانە ژیانێکی سەخت 

بەڕێ دەکەن، وا دەکات زۆر گرنگ بێت پڕۆگرام بە بەکارهێنانی زمانی درووست و نیشاندانی چۆن هەمووان لە خێزانەکە سوودمەند دەبن لە 

دەستوەردانەکە جێبەجێ بکرێت، نەک لە چوارچێوەی پڕۆگرامێکی یەکسانی جێندەری دابرنێت. رێبازێکی هەمەچین کە دەبێتە هۆی بەستنەوەی 

نێوان داینامیکیای خێزانی یەکسان و پیاوەتی درووست لەڕێگەی رێبازێکی نێونەوەیی مانادار کە کار لەسەر ئاسوودەیی منداڵ و کۆمەڵگا دەکات 

لەسەر ئاستێکی گەورە زۆر گونجاوترە بۆ دۆخی هەرێمی کوردستان.
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