به كهمپین خهڵكى ل ه
مهترسیهكانى كۆرۆنا
ئاگادار دهكهنهوه
»»7
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بهڕێوبهرایهتیهكى گشتى نیوهى
بهرپرسهكانى ل ه رهگهزی مێن

»»3

بهڕێوبــهرى پهروهردهى گهرمیــان 50 :ژن ه
»»4
مامۆستا ل ه دهرهوه دهخوێنن

چیتر كاڵش تایبهت نی ه بە پیاوان »»5

رێژهى ژنان له مەکۆی کەالرى گۆڕان ()%15ـه
ئهنجومهنــىمهكۆكهیان ،دیدی خۆیانى
خستهڕ و.
باژێروانی مەکۆی کەالر ،باسی لهوهكرد
بزوتنهوهكهیــان «بڕواى تــهواوى» ب ه
تواناكانــى ژنانههی ه و هیچ جیاوازیهك
لەنێــوان ئەوان و پیاوانداناكات ،لهگهڵ
ئهوهشــدا پێیوایــ ه ژنانخۆیان بهشــى
پێویســت نایهن ه پێشــهوه و لهو روهوه
كهمتهرخهم ن.
لەنــاو مەکــۆی بزوتنــەوەی گــۆڕان لە
کــەالر ،هیچ رێژە و كۆتایەکی دیاریکراو
بــۆ بەشــداری ژناننیــە ،هــاوكات لە
کۆی  ٧کەس لە دەســتەی بەڕێوبردنی
مەکۆكهدا ،تەنها  ١ژن تێیدابەشدار ە.
ســهرباری ئــهوهش باژێروانــى مهكۆك ه
باس ل ه بونى «چهند خانمێكى بهتوانا»
دهكات لــ هریزهكانیــان دا ،ئهگهرچــی
نهیشــاردهوه بهشداریی ژنان هێشتا بهو
نیه.
ئاست و رادهی ه باش 
بۆ باشكردنى ئهم بهشدارییه( ،فهیسهڵ
حاجی حهســهن) ئاماژهى بهوهكرد ك ه
پالنیــان ههی هلــ ه ههڵبژاردنی ناوخۆیی
داهاتویاندا رێژهك ه زیاد بكه ن.
لهوبــارهوه وتــى :پالنی نوێمــان هەیە
بــۆ ئەوەی زیاتــر ژنان بێنە پێشــەوە،
نامانەوێــت مــاف وئازادیەکانیــان هەر
دروشــم بێت ،ئەمجارە دەبێت بە کردار
ت.
هەست بەوە بکرێ 
◘ نهوژین
رێژهى ژنان له ئهنجومهنى مهكۆی
كهالری بزوتنهوهى گۆڕان ()%15

تێپهڕ ناكات،باژێروانى مهكۆكهش
باس لهوهدهكات بۆ ههڵبژاردنى
ناوخۆیی ئهمجاره ،پالنیان ههی ه بۆ
كه.
زیادكردنى رێژه 

فەیســەڵ حاجــی حەســەن ،باژێروانی
مەکــۆی کەالری بزوتنــەوەی گۆڕان ،ل ه
دیدارێكى(نەوژین) دا لهســهر پرســی
بهشــداریی ژنــان لهكایــهى سیاســی و

ماڵئاوایی دهكات
◘ نهوژین
پاش نزیكهى چوار ساڵ بهردهوامبون
و دهركردنى ( )45ژماره ،رۆژنامهى
(نهوژین) ماڵئاوایی دهكات و چیتر ب ه
چاپی كاغهزیی باڵونابێتهوه ،بهڵكو
بۆ داهاتو دهبێت ب ه سهكۆیهكى
ئهلیكترۆنیی گشتگیر.
ئــازاد عوســمان ،بهڕێوبــهرى (رادیۆی
دهنــگ) كــ ه خاوهندارێتــى رۆژنامــهى
(نهوژین) دهكات ،لهوبارهوه رایگهیاند:
ئــهم ژمارهیــه ،دوا ژمــارهى (نهوژین)
دهبێت و ئیتر رۆژنامهك ه بهمشــێوهیهى
ئێســتاى ك ه پشــت ب ه چاپی كاغهزیی
دهبهستێت ،بهردهوام نابێت.
لهبــارهى هۆكارهكانى ئــهم ههنگاوهوه،
رونیكــردهوه« :هــهم خوێنــهرى
رۆژنامــهى چاپكراو كهم و ســنورداره،
ههمیــش بههۆی رێكارهكانــى كۆرۆناوه

دابهشــكردنى رۆژنامــ ه و گهیاندنــى
بهدهســتى خوێنــهران ،قــورس و پــڕ
كێشــهیه ،بۆیە وامان بە باش زانیی کە
چاپی کاغەزیی رۆژنامەکە رابگرین و لە
بری ئەوە گرنگیی بە الیەنى ئەلیکترۆنى
بدەین».
باســی لهوهشــكرد پرۆژهك ه بــهردهوام
دهبێــت ،بــهاڵم بهشــێوازێكى تــر.
لهوبارهوه وتی :پرســی ژنان ل ه كرۆكی
گرنگیپێدانهكانمانــ ه و دهســتبهرداریی
نابین ،لــهم سۆنگهیهشــهوه (نهوژین)
بــە شــێوازی ئەلیکترۆنــى بــەردەوام
دەبێت ،بەجۆرێک کە پرۆژەکە دهكهین ه
ســهكۆیهكى رۆژنامهوانــى ئهلیكترۆنــى
«دیجیتــاڵ میدیــا»ی تایبــهت بــ ه
پرسهكانى ژنان.
ئــازاد عوســمان ،سوپاســی ههمــو
ئــهو الیــهن و كهســانهی كرد كــ ه لهم
ماوهیــهدا پاڵپشــی رۆژنامهكــ ه بــون
و خهمیــان لێخــواردوه ،بهتایبهتــى

سندوقی نیشــتمانى بۆ دیموكراسی ك ه
پاڵپشــتیكاری دهرچــون و بهردهوامیی
رۆژنامهكه بون.
رۆژنامــهى (نهوژین) ،یهكهم ژمارهى ل ه
كانونى یهكهمى ( )2016دا باڵوكرایهوه،
لــهو ســاتهوه تائێســتا مانگانــ ه بــ ه
بهردهوامــى باڵودهبێتــهوه و تهنها یهك
ژمــارهى بــ ه كاریگهریــی ئــهو دۆخهى
كۆرۆنــا هێنای ه ئــاراوه ،دهرنهكرا ،بهم
ژمارهیهشهوه ( )45ژمارهى لێدهركراوه
ك ه سهدان بابهتى رۆژنامهوانى جیاوازی
تێدا باڵوكراوهتهوه.
هاوکات لە ماوەى کارکردنى دا چەندین
خول و راهێنان و مێزگردى جیاوازى لە
بوارى رۆژنامەوانى و پرسەکانى ژنان دا
ئەنجام داوە.
رۆژنامەکــە ســاڵی  2019خەاڵتــى
شــەهیدی قەڵــەم وەدات حســێنى بــۆ
ئازادیی رۆژنامەوانى پێبەخشــرا ،لەپای
کارکردنى دا.

گرفتهكانــى ئــهم بهشــداریی ه قســهى دهقــی دیدارهك ه ل ه الپــهڕه ()2ى ئهم
وه.
كــرد ،ههروهك لهبارهى هۆكاری كهمیی ژمارهیهدا دهخوێننه 
ژمارهى ژنانى كادیر
بهتایبهتــى لــ ه
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باژێروانى مەکۆی کەالری بزوتنەوەى گۆڕان:

2

سياسەت

پالنمان هەیە بۆ زیادکردنى رێژەى ژنان

◘ نهوژین ،رێناس ساڵح
ژنان لە ناو بزوتنەوەی گۆڕان لە
كەالر پێکهێنەری کەمتر لە()٪١٥ى
ئەو حزبەن بەدەر لە رێگری کۆمەڵگا
باژێروانی مەکۆی کەالر ،ژنان خۆشیان
بە هۆکاری الوازی بەشداری سیاسی
دەزانێت ،دەشڵێت« :بۆ ئەمجارەی
هەڵبژاردنی ناوخۆیی گۆڕان ،خۆم
سەردانی خێزانەکان دەکەم بۆ
ئەوەی بەربەستەکانی بەردەمی ژنان
البەرین».
رۆژنامــەی (نەوژیــن) دیدارێکی لەگەڵ
(فەیسەڵ حاجی حەســەن) ،باژێروانی
مەکــۆی کــەالری بزوتنــەوەی گــۆڕان
ئەنجامــداوە کــە تێیدا تاوتوێی پرســی
بەشــداری ژنــان کــراوە لە نــاو خودی
بزوتنەوەکەو ئەو پۆســتانەی کە پشکی
بزوتنەوەکــەن لــە حکومەتــی خۆجێی
گەرمیان.

جیا لــە حزبەکانی دیکــە لەناو مەکۆی
بزوتنــەوەی گۆڕان لە کــەالر رێژەیەکی
دیاریکراو بۆ بەشــداری ژنــان لە کاری
سیاسی ئەو حزبە نیە ،وەک دەبینین لە
کۆی  ٧کەس لە دەســتەی بەڕێوبردنی
مەکۆ تەنها  ١ژن تێیدا بەشدارە.
باژێروانی مەکۆی کەالر ،لە وەاڵمی ئەم
پرســەدا ئاماژەی بەوەکرد :ئەوان وەک
بزوتنــەوەی گۆڕان بــڕوای تەواویان بە
توانانــی ژنان هەیە و هیــچ جیاوازیەک
لــە نێــوان ژن و پیــاو دا ناکــهن لــە
کاری سیاســی ،دید و بڕوایــان ئەوەیە
پێشــکەوتن و مەدەنــی بونــی هــەر
کۆمەڵگایەک وابەســتەیە بە بونی ژنان
لــە نــاو کایــەی سیاســەتدا .وەکخۆی
وتــی« :بــەاڵم ژنان دەبێت بــە توانا و
لێهاتویــی ،خۆیــان بســەلمێنن نەوەک
رێژەیان بۆ دابنرێت».
لــە ناو مەکــۆی کــەالر رایەڵــەی ژنان
وەک دەنــگ و رەنگــی ژنانە لەو حزبە،
باژێروانــی مەکۆی کــەالر لە بارەی رۆڵ

و کاریگەرییان لەناو بزوتنەوەکە ،وتی:
«چەندیــن خانمی چــاالک و بەتوانا لە
رایەڵــەی ژنانــن» ،لەگــەڵ ئەوەشــدا
دڵنیایی ئەوەیدا کە بەشداری ژنان تێدا
وەکپێویست نیە.
پشکی بزوتنەوەی گۆڕان لە پۆستەکانی
حکومەتی خۆجێی گەرمیان  ٧پۆستە،
لــەو ژمارەیە  ١ژن پۆســتی بەڕێوبەری
گشتی هەیە ،بەمشێوەیەش لە ناو تیمی
حکومەتی خۆجێی گەرمیان و دەستەی
مەکــۆی بزوتنــەوەی گۆڕان لــە کەالر،
رێژەی بەشداری ژن ٪١٤،٣ـە.
فەیسەڵ حاجی حەســەن ،لەمبارەیەوە
ئامــاژەی بەوەکــرد :لــە هەوڵــدان بــۆ
زیادکردنــی ئەو رێژەیــە ،بەاڵم جەختی
لەوەشــکردەوە «ئێمــە دەمانەوێــت
ژنــان خۆیــان رۆڵ بینین و بــە توانانی
خۆیــان ئەو رێژەیە زیــاد بکەن ،لەگەڵ
ئەوەشدا لە هەوڵی ئەوەداین ئەو رێژەیە
زیادبکەین بۆ نیوە».
بــە گوێــرەی داتاکانــی نوســینگەی

هەڵبژاردنــی الیەنــە سیاســییەکانی
ههرێمــى کوردســتان ،لەنــاو هەریــەک
لــە حزبەکانــی ههرێــم ،رێــژەی ژنــان
نەگەیشتوەتە .٪30
باژێروانــی مەکۆی کــەالر دانی بەوەدانا
کە بەشداری ژنان لەناو بزوتنەوهکەدا لە
کەالر الوازە ،بەاڵم ئەمە بە تێڕوانی ئەو
بــە تەنها لە گەرمیــان دا وانیە ،بەڵکو
گەرمیــان بــە بــەراورد بــە ناوچەکانی
دیکەی هەرێم زۆر لە پێشترە.
زیاتــر لەســەر ئەمــە وەســتا و باســی
لەوەکــرد ،لە هەمــو هەڵبژاردنەکان ،لە
بازنەی گەرمیان نوێنەری ژنیان هەبوە،
ئەمەشی بە خاڵێكی گرنگ وهسفكرد.
ئەم واقع ه پرسیاری ئهوه دێنێته ئاراوه،
ئاخۆ رێگریەکە چیە بۆ بهشــداریی ژنان
لهكایهى سیاسی؟ ئایا وهك ك ه زۆرجار
دهوترێــت كۆمهڵــگا رێگرە ،بهراســتی
وههایه؟
بــە رای باژێروانــی مەکــۆی کــەالر کە
مــاوەی کەمتر لــە ســاڵێک دەبێت لەو

پۆســتەدایە ،رێــگای ژنــان ســەختە و
رێگری لە پێشــیانە بۆ کاری سیاســی،
ئەمەش دەبەســتێتەوە بــە کۆمەڵگاوە،
بەشێکیشــی وابەســتەدەکات بــە بــە
خودی ژنان خۆیانهوه و وتی« :دەتوانم
بڵێم هێشــتا ژنــان نەیانتوانیوە خۆیان
بەدیهێنــەری مافەکانــی خۆیانبــن و
پشتیوانی خۆیانبن».
هەرلــەم ســۆنگەیەوە پێیوایــه ئەرکــی
پیاوان ه ك ه هاوکاریان بن ،واشیدهبینێت
تاچەند ژن خۆی بیەوێت بێتە پێشەوە،
ئەوەنــدە بزوتنەوەكهیــان پشــتیوانی
دەکات ،بــەاڵم چارەســەر بە وتەی ئەو
کۆدەنگی ژنان خۆیان و توانای خۆیانە
کەوادەکات بونی خۆیان بسەلمێنن.
بزوتنەوەی گۆڕان دەستی بە ئامادەکاری
کــردوە بــۆ کۆنفرانســی نیشــتیمانی
و هەڵبژاردنــی مەکــۆکان ،ئهمــهش
دهرفــهت دهبێــت بــۆ بهرزكردنــهوهى
ئاســتى بهشــداریی ژنــان .فەیســەڵ
حاجــی حەســەن ،لهوبــارهوه دەڵێت:
پالنــی نوێمــان هەیە بۆ ئــەوەی زیاتر
ژنــان بێنە پێشــەوە ،نامانەوێت ماف و
ئازادیەکانیان هەر دورشم بێت ،ئەمجارە
دەبێت بە کردار هەست بەوە بکرێت.
ئەو بیرۆکەی خۆیشــی ئاشــکراکرد لهو
روهوه «پالنــم هەیە بۆ ئەو مەبەســتە
خــۆم بچمە ناو خەڵک و خیزانەکان ،بۆ
ئــەوەی ژنان بەشــداربن لــە پێکهێنانی
مەکــۆ و هەروەهــا بەشــداری کارابن لە
سیاسەت دا».
لەنــاو بزوتنــەوەی گــۆڕان لەکــۆی 65
ئەندامی جڤاتی گشــتی  9ژن هەن ،کە
دەکاتــە ٪13ى كۆی رێــژهى جڤاتهكه،
ئەمــە لەکاتێکدایــە خانــەی راپەڕاندنی
بزوتنەوەکــە خاڵیــە لــە ئەندامــی ژن،
لەگــەڵ ئەوەشــدا لەمــاوەی  ١١ســاڵی
کارکردنــى مەکــۆی کــەالر ،ژنــان نــە
باژێروان بون ،نە کاندید بۆ ئەو پۆستە.
«باژێــروان چ پیــاو بێــت یاخــود ژن،
بــۆ بزوتنەوەکــە کاردەکات ،دەرگاش
کراوەیــە لە بــەردەم هــەردو رەگەز»،
بــە وتەی (فەیســەڵ حاجی حەســەن)
ئەمــە تێڕوانینی بزوتنــەوەی گۆڕانە بۆ
پرسهكه.

ه سهرۆكی داهاتو؟
جێگرهكهى بایدن دهبێت 
◘ نهوژین
تائێستا پێشبینیهكان لهبارهى
ههڵبژاردنى سهرۆكایهتى ئهمریكا،
ب ه زیانى كۆمارییهكان و قازانجی
دیموكراتهكانه ،ئهمهش دهرگا
دهكاتهوه لهبهردهم روداوێكى مێژویی
دا ،ك ه ئهویش بونى یهكهم ژنه ب ه
جێگری سهرۆكی ئهمریكا.
جــۆ بایــدن ،كاندیــدی پارتــى
دیموكراتهكانــى ئهمریكا ،بــۆ كێبڕكێی
ســهرۆكایهتی ،ژنێكــى وهكــو جێگــری
خــۆی كاندید كرد كــ ه (كاماال هاریس)
ـــه ،ئهم ههنگاوهش چ لهم ساتهدا و چ
ل ه داهاتوشــدا ئهگهر بایدن ســهركهوتو
بێت ،ریزێك پێشــهاتى نــوێ و مێژویی
لێدهكهوێتهوه.
كاندیدكردنى ژنێك بۆ پۆســتى جێگری
ســهرۆك ،روداوێــك نیــ ه یهكهمجار ل ه
ئهمریــكا رویدابێــت ،بهڵكو پێشــینهى
ههیــه ،بــهاڵم زۆر كــهم و ســنوردار.
بهشــێوهیهك لــ ه مێژوى نزیكــهى 300
ســاڵی حوكمڕانی ئــهو واڵتــهدا ،تهنها
دو ژن وهكو كاندیدی جێگری ســهرۆك
بونیــان ههبوه كــ ه (جیراڵدین فیرارۆ)
ل ه پارتى دیموكراتهكان ل ه ساڵی 1984
و (ســارا پالین) لــ ه پارتى كۆماریهكان
لــ ه ســاڵی  2008بون ،بــهاڵم هیچیان
چانســی ئهوهیان نهبو ببــن به جێگری

ســهرۆك ،بهوپێیــهى رکەبەرەکانیــان
ســهركهوتنیان لــە بەرامبەریانــدا لــ ه
ههڵبژاردنهكهدا بهدهستهێنا.
ئــهوهى پهیوهنــدی بهئێســتاوه ههیه،
كاندیدكردنــى (هاریــس) بــۆ پۆســتى
جێگری ســهرۆك ،پێشــهاتێكى تازه و
تهنانهت مێژوییه ،چونك ه ئهو یهكهم ژنى
رهشپێست ه ك ه دهچێت ه ئهو كێبڕكێیهوه،
بهوپێیهى دو ژن ه كاندیدهكهى پێشوتر،
ههردوكیان سپی پێست بون.
لهداهاتوشــدا ئهگــهر دیموكراتــهكان
ســهركهوتو بــن لــهم ههڵبژاردنــهدا و
پۆســتى ســهرۆكایهتى لــ ه كۆماریهكان
بسێننهوه ،ئهوا بێگومان روداوهك ه زیاتر
مێژویــی دهبێــت ،بــهوهى بۆیهكهمجار
ژنێك دهبێت ه جێگری سهرۆك ،ههروهك
بۆیهكهمجاریش دهبێت ك ه رهشپێستێك
ئــهو پۆســت ه وهردهگرێــت ،هــهروهك
كۆبونــهوهى ئهم دو تایبهتمهندیهش ك ه
بونــى «ژنێكى رهشپێســته» ،بۆخۆی
پێشهاتێكى زۆر تازه و بێپێشینهیه.
(كامــاال)ى تهمــهن  55ســاڵ،
پێشــتر داواكارى گشــتى بــوه لــ ه
ویالي هتــى كالیفۆرنیــا ،یهكێــك بــوه
لــهو كاندیدانــهى ك ه كێبڕكێــی بایدنى
كــردوه بــۆ بهدهســتهێنانى متمانــهى
حزبهكهى بهمهبهســتى كاندیدكردنى بۆ
ركابهرێتیهكانى سهرۆكایهتى .زۆرینهى
روخســاره دیارهكانــى دیموكراتیهكان،
دیارییكردنى ئهو ب ه كارێكى باش دهزانن

و ب ه ژنێكى لێهاتو وهســفی دهكهن .لهو
بارودۆخهیشی ك ه دواى كوشتنى فلۆیدى
رهشپێســت لهســهر دهســتى پۆلیسی
میناپۆڵس ل ه ویالیهتى مینیســۆتا هات ه
ئاراوه ،بونى رهشپێســتێك لهنێو تیمی
ركابهری ســهرۆكایهتى ،بــ ه پهیامێكى
ئیجابی دهزانن بۆ دهنگدهرى رهشپێستى
ئهو واڵته.
بهگشــتى پۆســتى جێگــری ســهرۆك
لــ ه ئهمریــكا ،پۆســتێكى تاڕادهیهكــى

زۆر شــكڵیی ه و رۆڵێكــى ئهوتــۆی نیه،
بــهاڵم ئــهوهى وادهكات ئــهم پۆســت ه
گرنگ بێت ،كهســایهتى ئهو كهســانهی ه
كــ ه ئهو پۆســتهیان لهالیــه ،چونك ه ل ه
مێــژوى نزیــك دا زۆر بــاس لــ ه نــاوى
(دیــك چینــی) جێگری جۆرج بوشــى
كــوڕ دهكرێت ،ئهویش بههۆی ئهو توانا
و لێهاتوییــهى ك ه ههیبــوه و وایكردوه
ئیدارهك ه بهگشــتى بهگرنگییهوه راكانى
وهربگرێت و بیگرێت ه خۆی.

بۆی ه لهپــاڵ ئهوهى ك ه بایــدن تهمهنى
زۆر ههڵكشــاوه و باس لهوهش دهكرێت
ك ه دۆخی تهندروستى زۆر باش و لهبار
نهبێت ،بۆی ه چاوهڕێ دهكرێت (هاریس)
رۆڵێكى بهرچاو بگێڕێت ،بهشێوهیهك ك ه
ئهگهر هاوشێوهى ئهوهى (دیك چینی)
ش نهبێت ،بــهاڵم النیكهم وهك ئهوهى
ئێستا (پێنس) نهبێت ،ك ه زۆرتر وهكو
كهســێكى الواز و بێ ســهنگ و رۆڵ ل ه
ئیدارهى ترامپ دا وێنا دهكرێت.
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ه رهگهزی مێن
بهڕێوبهرایهتیهكى گشتى نیوهى بهرپرسهكانى ل 
◘ نهوژین ،زریان محهمهد
جیاواز ل ه بهڕێوبهرایهتى و
فهرمانگهكانى سنورى گهرمیان،
نزیكهى نیوهى پۆستهكانى نێو
بهڕێوبهرایهتى گشتى چاودێریی و
گهشهپێدانى كۆمهاڵیهتى گهرمیان
ژنان بهڕێوهى دهبهن ،ئهمهش لهسهر
ئاستى وهزارهتهكهشدا كهم وێنهیه.
بهڕێوبهرایهتــى گشــتى چاودێریــی و
گهشــهپێدانى كۆمهاڵیهتى گهرمیان ك ه
دهزگایهكــى ســهر ب ه وهزارهتــى كار و
كاروبــاری كۆمهاڵیهتییه ،سیاســهتێكى
بــۆ راگرتنــى هاوســهنگیی رهگــهزی
لهنێــوان ژنــان و پیــاوان ل ه پۆســت و
بهرپرســیارێتیهكانى ناو بهڕێوبهرایهتی ه
گشــتیهكهدا گرتوهتهبــهر ،كــ ه لــ ه
ناوچهكهدا هاوشێوهى كهمه.
دهرون عومــهر ،بهڕێوبــهرى گشــتى
چاودێریــی و گهشــهپێدانى كۆمهاڵیهتى
گهرمیان ،بۆ (نهوژین) وتى« :لە کۆی
 41پۆســتی بهڕێوبــهر و لێپرســراو ل ه
بەڕێوبەرایەتیمــان ٢١ ،پۆســتمان الی
بهرپرسیارێتى دهزگاكه ،بهپێی پالنێك
ئافرەتانە».
ئــهم هاوســهنگی ه رهگهزییــه ،لــ ه زۆر بــوه ك ه چ بهڕێوبهرایهتی ه گشــتیهك ه و
ســێكتهر و پێگــهى دهزگاكــهدا رهنگی چ وهزارهتى كاریش پێداگیرییان لهسهر
داوهتــهوه ،بهشــێوهیهك وایكــردوه كــردوه ،بــۆ ئــهوهى رێــژهى ژنــان ل ه
بهشــداریی ژنــان لــ ه بهڕێوبهرایهتیــ ه بهرپرسیارێتیهكان بهرهو پێشهوه ببهن.
دهرون عومــهر ،ئامــاژهى بهوهكرد ئهم
گشتیهكهدا كاراتر بێت.
ســوندس کازم ،لێپرســراوی سەنتەری ئهزمونــهى لهگهرمیان پێی گهیشــتون،
پاراســتنی منااڵنــی ناحیــەی رزگاری ،تهنانــهت لــ ه نــاو وهزارهتیــش دا كهم
یهكێكــ ه لــ ه ژنــ ه بهرپرســهكانى ئــهو وێنهیــ ه و كــهم بهڕێوبهرایهتــى دیكــ ه
بهڕێوبهرایهتی ه گشتی ه و ماوهى ساڵێك ه توانیهتى ئهم هاوسهنگیی ه رابگرێت.
مێــژوى بهرپرســیارێتى ژنــان لــهم
پۆستهكهى وهرگرتوه.
دهڵێت :رهخساندنى دهرفهت ب ه ژنان بۆ بهڕێوبهرایهتیــ ه گشــتی ه بــۆ دێــر تــر
وهرگرتنى پۆســتى دهزگا حكومیهكان ،دهگهڕێتهوه.
وادهكات ئــهو جیاکاریەی کــە هەیە لە شــلێر عومــەر ،بەرێوبەری شــهڵتەری
داڵدەدانــی ئافرەتانــی هەڕەشــەلێکراو
نێوان هەردو رەگەز ،کەم ببێتهوه.
ئــهم بهشــداریی ه كارایــهى ژنــان لــ ه لــە بەرێوبەرایەتــی گشــتى چاودێری و

گەشــەپێدانی کۆمەاڵیەتــی گەرمیــان ،ههندێكجــار لــ ه بێبهشــكردنى ژنان ل ه
ماوهى  6ساڵ ه لهو پۆستهدا بهردهوامه .پۆســت و بهرپرسیارێتى ،ئهوه دهكرێت ه
وتــى :پێدانی دهرفهتى بهرپرســیارێتى بیانو ك ه رهنگ ه فهرمانبهران ل ه رهگهزی
بــ ه ژنان زۆر گرنگــه ،چونکە وا دەکات نێر پێوهى پابهند نهبن ،بهاڵم ئهزمونى
ئەو جیاوازیەی کە باســی لێوەدەکرێت بهرپرســهكانى بهڕێوبهرایهتــى گشــتى
چاودێریــی و گهشــهپێدانى كۆمهاڵیهتى
لە نێوان هەردو رەگەز ،کۆتایی بێت.
بهگشتیش ژنان باس لهوهدهكهن ك ه ئهو گهرمیان ئهو بیانوه الواز دهكات.
سیاســهت و پالنهى لهو بهڕێوبهرایهتی ه ســندوس ،لهوبارهوه وتى :فەرمانبەری
گشتیهدا پهیڕهوكراوه ،لهشوێنى دیكهدا پیاوم لەگهڵدای ه و پێکەوە کاردەکەین و
هیچ كێشهیهكیان نیه.
كهمتر دهبینن.
شــلێر ،لەوبارەیــەوە وتــی :ئێمە ژنانی خــودی پیاوانیــش جهخــت لــهم رایــ ه
زۆر باشــمان هەیــە و بەتوانــان ،بەاڵم دهكهنهوه.
ئاســتەنگیان بــۆ دروســت دەکرێت بۆ عهلی محهمهد ،لێپرسراوی هۆبەی ئایتی
وەرگرتنــی پۆســتەکان ،ئەگەرچــی لە لــە بەڕێوبەرایەتــی گشــتی چاودێری و
بەڕێوبەرایەتی گشتیمان زۆرتری ئافرەت گەشــەپێدانی کۆمەاڵیەتــی گەرمیــان،
بۆ (نەوژین) باســی لەوەکــرد« :بونی
بەرپرسیاریەتی پێدراوە.

ژنــان لــە پۆســتی بەڕێوبەرایەتیــەکان
گرنگــە ،ئەمــەش وا دەکات جیــاکاری
رەگــەزی نەمێنێت لە نێو فەرمانگەکانی
حکومەت ،بەتایبەتیش لە بەڕێوبەرایەتی
ئێمــە ژنان تاڕادەیەکی بــاش هاتونەتە
پێشەوە».
رهنگــ ه ئــهوهى وایكــردوه ئــهم بیانوه
هێنــدهى تر الواز بێت ،ئــهو پابهندبون
و كارانهیــ ه كــ ه ژنانــى بهرپــرس لــ ه
بهڕێوبهرایهتیهكــ ه ئهنجامــى دهدهن،
چونك ه وهك بهڕێوبهرى گشتى چاودێریی
و گهشــهپێدانى كۆمهاڵیهتــى گهرمیــان
دهڵێــت« :توانای ژنانمان زۆر باشــە و
پابەندبونیــان بــە دەوام و تهنانــهت ل ه
راپەڕاندنــی ئیشــوکارەکان باشــترن لە
پیاوان و زۆر لە توانایان رازیم».

ه پهناگاى ژنانى گهرمیان
سهنتهرێك دهبێت 
ژنانی گەرمیان
بێبەشن لە بونی
جێگایەکی تایبەت
بەخۆیان

◘ نهوژین ،شۆخان حەمەساڵح
ل ه قهزاى كهالر سهنتهرێكى تایبهت
به پهرهدان ب ه تواناكانى ژنان و
داكۆكیكردن ل ه مافهكانیان كراوهتهوه،
بهرپرسانى جهخت لهوهدهكهنهوه
كه دهیانهوێت هاوكاری ژنان بن ل ه
مامهڵهكردن لهگهڵ كێشهكانیان و
ههروهها بونیادنانى تواناكانیان.
رێکخــراوی خەڵــک بــۆ گەشــەپێدان،
ب ه پاڵپشــتی رێكخــراوى ()UNFPA
ســهنتهرێكى بهنــاوى (پهنــا) ل ه كهالر
كردوهتــهوه ،كــ ه چاالكــی جیــاوازى

لهبارهى كێش ه و مافهكانى ژنانهوه تێدا
ئهنجام دهدرێت.
سەناریا مەحمود ،بەڕێوەبەری سەنتەری
پەنــا لــ ه كــهالر ،لهبــارهى گرنگیــی
سهنتهرهكهیانهوه ،وتى :ژنانی گەرمیان
تاڕادەیەک بێبەشــن لە بونی جێگایەکی
تایبــەت بەخۆیان کە تێیــدا گرنگی بە
بەرەوپێشــبردنی تواناکانیــان بدرێت و
بشــتوانن گرفتەکانیان چارەســەر بکات
لــە روی یاســایی و دەرونیــەوە ،ئــەم
سەنتەرەی ئێمە لەو روەوە کار دەکات.
ئامــاژهى بهوهشــكرد كــ ه ئــهوان خول
و راهێنــان و وۆركشــۆپی جیــاواز
دهكهنــهوه لهبارهى كێشــهكانى ژنان و

پــهرهدان بهتواناكانــى ژنــان ،جگ ه ل ه خزمەتگەیاندنــی زیاتــر بــە ژنانــی
وهرگرتن و بهدواداچون بۆ كهیســهكانى ناوچەکە ،سەرباری ئەنجامدانی سیمینار
ژنــان .كاركردنى ســهنتهرهكهش ب ه دو لــە قوتابخانــە و بەڕێوەبەرایەتیەکان و
ئاراستهیه ،ئاراســتهیهكیان ئهنجامدانى باڵوکردنەوەی ھۆشیاری.
چاالكی جیاوازه ل ه بینای ســهنتهرهكه ،ئەم ســەنتەرە لە رێکەوتی 2020/5/15
دوهمیــش كاركردنــە ل ه رێگــهى تیمی کراوەتــەوە ،بــەاڵم بەهــۆی پەتــای
کۆرۆناوە سەرجەم کارەکانی بە شێوازی
گهڕۆكهوه.
هــهودا محهمهد ،توێــژهرى كۆمهاڵیهتى ئۆنالین بەڕێوەچوە ،لە 9ى ئەیلولی2020
لــ ه ســهنتهرى پهنا ،وتــى :ئێمە تیمی بەشێوەیەکی فەرمی کراوەتەوە.
گەڕۆکیــن ،کاری ســەرەکیمان بریتیــە وەک بەڕێوبەرەکەی ئاماژەی بۆ دەکات،
لە ناســاندنی کارەکانی ســەنتەرەکە و ســەنتەری پەنــا ئهگهرچــی ماوهیهكى
ھەماھەنگیکــردن لەگــەڵ ئــەو الیەن و كهمــ ه كراوهتــهوه ،بــهاڵم كارهكانى ب ه
دەزگایانــەی کە لە پرســە مرۆییەکاندا باشیی دهچێته پێشهوه.
رۆڵــی کارایــان ھەیــە بەمەبەســتی ســهناریا مهحمــود ،وتــى :ســەرەتا

توشــی بەربەســتی زۆر بوین لە ھاتنی
ژنــان بــۆ ســەنتەرەکەمان ،بــەاڵم
لــە ئێســتادا خۆشــبەختانە رۆژانــە
ژمارەیەکــی زۆر لــە ژنــان ســەردانمان
دەکەن بەمەبەســتی بەشــدارییکردن لە
خول و ســیمینارەکانماندا ،کە ئەمەش
بــە ھەنگاوێکــی بــاش دادەنرێــت لــە
بەرەوپێشچونی ژنانی گەرمیان.
یهكێــك لــهو بوارانهى ك ه ســهنتهرهك ه
گرنگیــی تایبهتــى پێــدهدات ،كچانــى
نهوجوان «ههرزهكار»ـه ،ك ه لهو روهوه
پرۆژهى تایبهتیان ههیه.
ســازان مســتەفا ،بهرپرســی پــرۆژهى
كچانــى نهوجوان لــ ه ســهنتهرى پهنا،
لهوبــارهوه وتــى :كاركردنمان لهســهر
كچانــى نهوجوان ب ه ئامانجى بونیادنانى
کچێکــی خــاوەن ئامانــج ،هۆشــیار،
بەمتمانەیــە ،بــۆ ئــەوەی بە دروســتى
مامەڵــە لەگــەڵ :خێــزان و دەوروبەر،
بەکارهێنانی سۆشیاڵ میدیا ،هۆشیاری
و خۆپاراســتن ،خۆناســین لــە روی
دەرونــی و جەســتەییەوە بــكات ،ئهم ه
سهرباری برهودان ب ه توانای بڕیاردان و
خۆبەڕێوەبردنیان.
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بۆ خوێندن كچان رو له دهرهوهى واڵت دهكهن
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خوێندن

ه دهخوێنن
ه دهرهو 
ه مامۆستا ل 
بهڕێوبهرى پهروهردهى گهرمیان 50 :ژن 
◘ نهوژین ،سروه كهریم
«ویستی ئەوەم هەبو کە بە هەگبەی
پڕەوە بگەڕێمەوە واڵتی خۆم ،بۆ
ئهوهى ك ه گەڕامەوە بتوانم زۆرترین
خزمەت و زانیاری و بیرۆکەی نوێ
بە فێرخواز و تاکەکانی کۆمەڵگا
بگەیەنم».
بەم دەربڕینە( ،سکااڵ) گوزارشتی لە
هەنگاوەکەی بۆ خوێندن لە دەرەوەی
واڵت کرد.
خوێنــدن لــ ه دهرهوهى واڵت ،لــهو
رێگایانهیــ ه كــ ه فێرخــوازان بــۆ
بهدهســتهێنانى بڕوانامهى جیاواز رویان
لێكــردوه ،لهم ههنگاوهشــیاندا پاســاو
و هــۆكارى جیاوازیــان ههیــه .ئــهوهى
لهم چهند ســاڵهى رابــردودا بهتایبهتى
لهگهرمیان ههست ب ه زیادبونى دهكرێت،
ژمــارهى كچانــى فێرخــوازه كــ ه رو ل ه
دهرهوهى واڵت دهكــهن بــۆ تهواوكردنى
خوێندن.
كچــان بــاس لهوهدهكــهن ،ئــهوهى
پاڵــی پێیانــهوه نــاوه بــۆ ئــهم كاره،
بهدهســتهێنانى بڕوانامــهى بــهرز و
ههروهها ئاشنابون ه ب ه زانستى نوێ.
ســانیا ئەحمــەد 24 ،ســاڵ ،لــ ه واڵتى
مالیزیــا ئهندازیاریــی كۆمپیوتــهرى
خوێندوه ،باســی لهوهكرد ك ه ئهگهرچی
بهربهســت و ئاســتهنگ لــ ه رێگــهى دا
ههبــوه بۆ تهواوكردنــى خوێندن ،بهاڵم
ئهو كۆڵی نهداوه.
سەرباری ئەوەی رێژەی رۆشتنهدهرهوهى

كچــان بــۆ تهواوكردنــى خوێنــدن
بهرادهیهكى بهرچاو زیاد بوه ،بهاڵم هیچ
ئامارێکی ورد لەمبارەیەوە لەبەردەستدا
نیە.
ســەرۆکی زانکۆی گەرمیان ،د .فەرهاد
قــادر ،لهوبــارهوه وتــی :ئەگەرچــی
ئامارمان ال نیە ،بەاڵم ئاگاداری ئەوەین
کە  بەجیاوازیەکی زۆرەوە ئێســتا کچان
رو لە خوێندن دەکەن لەدەرەوی واڵت.
وتیشــی :بەهۆی دۆخی داراییەوە چەند
ســاڵێکە مۆڵەتپێدانــی خوێنــدن لــە
زانکۆی گەرمیان و پەروەردەی گەرمیان
راگیــراوە ،فێرخوازان لەســەر حســابی
خۆیان خوێندن تەواودەکەن.
ئــهو كچانهى رویان لــ ه خوێندن كردوه
لــ ه دهرهوهى واڵت ،ئامــاژه بــۆ ئــهوه
دهكهن ك ه خێزانهكانیان ئاســان نهبوه
بهالیانهوه رێگهیان پێبدهن.
کاژین گۆران 26 ،ساڵ ،باسی لهوهكرد
پــاش ئهوهى ئــهو كۆنمرهیهى ل ه پۆلی
 12بهدهستیهێناوه نهیتوانیوه بههۆیهوه
لــ ه بــهش و كۆلێــژی دڵخــوازی خۆی
وهریبگرێــت ،بۆی ه بیرۆكــهى خوێندنى
لــ ه دهرهوهى واڵت خســتوهت ه بــهردهم
ماڵهوهیان.
وتیشــی :قورســبو بــۆ ماڵهوهمــان ك ه
 6ســاڵ لــ ه دهرهوهى واڵت بخوێنــم،
بــهاڵم ســهرهنجام رازیی بون و ئێســتا
لــ ه زانكۆیهكــى واڵتــى توركیــا درێژه
بهخوێندنى بهشى پزیشكی دهدهم.
بهگشــتى ئــهو واڵتانــهى زۆرتــر بــۆ
خوێنــدن رویان لێدهكرێــت ،بریتین له:
(ئێــران ،تورکیــا ،مالیزیا ،هیندســتان

و هەندێــک واڵتــی ئەوروپی) .بهشــێك
لهو كچانهشــى ل ه گهرمیانــهوه چونهت ه
دهرهوهى واڵت بۆ درێژهدان بهخوێندن،
بهمهبهســتى تهواوكردنى خوێندنى بااڵ
و بهدهســتهێنانى بڕوانامهى ماســتهر و
دكتۆرا رۆشتون.
بهڕێوبهرى گشتى پهروهردهى گهرمیان،
بــاس لــهوهدهكات كــ ه داواكاری لهناو
مامۆستایان دا بۆ تهواوكردنى خوێندنى
بااڵ ،زۆر بوه.
دارا ئهحمــهد ،بــۆ (نهوژیــن) وتــى:
«نزیکــەی ( )٥٠ئافــرەت کە پێشــوتر
خۆیــان پیشــەیان مامۆســتا بــوە ،بج
بەدەســتهێنانی بڕوانامــەی بااڵتــر،
بەمەبەستی خوێندن لەدەرەوی واڵتن».
ســکااڵ ئیدریس 25 ،ســاڵ ،دانيشتوی
قەزای کەالرە و لە واڵتی ئێران ماســتەر
دەخوێنێت .لەبارەی ئەم ئەزمونەیەوە،
بــۆ (نەوژیــن) وتــی« :زۆر هۆگــری
خوێندن بوم ،هەمیشە دەمویست زیاتر
فێرببــم ،ئەمــەش الی خێزانەکەم رون
بو کەچەند هــەوڵ لەپێناو درێژەپێدانی
خوێندنەکــەم دەدەم ،بۆیــە دوای
تەواوکردنی زانکۆ ،بڕیارمدا بەردەوام بم
و ماستەر بخوێنم».
ئهگهرچــی رێگریــهكان زۆر بــن ،بهاڵم
وهك كچان ئاماژهى بۆ دهكهن ،مكوڕیی
ئهوان زیاتره.
کاژیــن ،لەوبارەوە دەڵێت :پێموایە هیچ
واڵت و ســنورێک ناتوانێــت ببێتە رێگر
ئەگەر بە راستودروستی ئێمە هەنگاوی
خۆمان نابێت.
ســانیا-ش جهختیكردهوه «پێویســتە

هیــچ کات ،هیچ بیانویــەک کە لە ژنان
دەگیرێــت ،نەبێتــە هــۆی کۆڵدانمــان،

بەڵکــو پێویســتە ســەلمێنەری توانای
خۆمان بین».

كچان جیۆلۆجی دەخوێنن و کار لە بوارەکەش دا ناکەن

◘ نهوژین ،دیمەن ئیسماعیل
ئەگەرچى بەشێكى بەرچاوی كچان
بەشى جیۆلۆجى لە زانکۆ دا تەواو
دەكەن ،بەاڵم کەمتر کاری تێدا
دەکەن ،ئەمەش لەالیەک دەگێڕنەوە بۆ
کەمی دەرفەتی کار ،لەالیەکی تریشەوە
بۆ دۆخی کۆمەاڵیەتیی.
جیۆلۆجى كە پێى دەوترێت (زانســتى
زەوى یان زەوىناســى) ،زانستێكى قوڵ
و گرنگــە و لە واڵتــان گرنگیەكى زۆرى
پێدەدرێــت ،لە روانگەى ئەو زانســتەوە
دەكۆڵرێتەوە لە چینەكانى زەوى و كانزا
و ســامانى نــەوت و ئاوى ســەرزەوى و

ژێرزەوى ،لەگەڵ هۆكارەكانى بومەلەرزە
و داڕمانــى زەوى و چەندیــن زانیــارى
دیكەى گرنگ.
ئهم بهش ه زانستی ه ل ه مێژه ل ه زانكۆكانى
ههرێــم بونــى ههیه ،كــ ه فێرخــواز ل ه
ههردو رهگــهز تیایــدا دهخوێنن ،بهاڵم
ئــهوهى تێبینــی دهكرێــت ئهوهیــ ه ك ه
كچانى دهرچوى ئهو بهشــه ،كهمتر لهو
بوارهدا كاردهكهن.
رێــزان محەمــەد 27 ،ســاڵ ،چــوار
ســاڵ پێشــتر لــە زانكــۆى ســلێمانى
بەشــى جیۆلۆجى تەواو كــردوە ،بەاڵم
لــەو بــوارەدا كارى نەكــردوە .وتــی:
«نەمتوانــى كاربكەم لە بوارەكەى خۆم
دا و خزمەتێــك بكــەم بەهــۆى نەبونى

دامەزرانــدن و كەمــى رەخســاندنى كار
بــۆ كچان لــەو كارگە و شــوێنانەى كە
پەیوەندیدارە بە الیەنــى جیۆلۆجیەوە،
ئەمــەش وایكــردوە بێهیوا بیــن لەوەى
كاربكەین».
ســەبارەت بــە رێگریەكانیــش دەڵێت:
رێگــرى زۆر هــەن بــۆ كچــان و كوڕان
لــە کارکــردن دا لــەو بــوارە ،لەوانــە:
هێنانی پسپۆڕانى بیانى کە بەهۆیانەوە
کەمتریــن هەل بۆ هێزی كارى ناوخۆیى
رەخسێنراوە.
ئــەو نەبونــی دەرفەتــی کارە ،رێزانــی
ناچار کردوە رو لە کارێکی دیکە بکات،
کە زۆر دورە لە پسپۆڕێتی خۆیەوە.
بەڕێوەبەرایەتــى نــەوت و کانزاکانــی

بەهۆی نەڕەخساندنى
دەرفەتەوە نەمتوانى
لەم بوارە کاربکەم

پیشهكهى ئێم ه
به پیشهیهكى
«كوڕانه» ناودهبرێت

گەرمیــان ،ئەو الیەنەیــە کە پەیوەندیی
راســتەوخۆی بــە بــواری جیۆلۆجیەوە
هەیــە لــە ســنورەکە .بەپێــى ئامارى
فەرمانبەرانــی
بەڕێوبەرایەتیەکــە،
دامــەزراوی هەمیشــەیی تیــای دا ٢٢
فەرمانبەرن ( 19پیاو و 3ژن) ،هەروەک
ژمــارەی كارمەندانى گرێبەســتیش 27
كارمەندن ( 24پیاو و  3ژن).
لەبارەی هۆکاری کەمی بەشداری کچان
لــەم بــوارەدا ،لەپاڵ نەبونــی دەرفەتی
کار ،بــاس لــە رێگریــی کۆمەاڵیەتییش
دەکرێت.
نەمــام عەزیز 25 ،ســاڵ ،چوار ســاڵە
بەشــى جیۆلۆجــی تەواوکــردوە ،بــۆ
(نەوژیــن) وتــى :پیشــهكهى ئێمــ ه ب ه
پیشهیهكى «كوڕانه» ناودهبرێت ،بۆی ه
خێزانهكانمان رێگهمان نادهن تیایدا كار
بكهیــن ئهگــهر دهرفهتى كاریشــمان بۆ
بڕهخسێت.
ئێســتا بهوپێیهى دامهزراندن ل ه كهرتى
حكومــی دا راگیــراوه ،تهنهــا كهرتــى
تایبــهت یــان گرێبهســتى كاتــى ههی ه
بــۆ كاركردنــى دهرچوانــى ئهم بهشــ ه
لهگهرمیــان ،بهاڵم بهرای بهرپرســێكى
حكومــى ،كچــان خۆشــیان لهمــڕوهوه
کەمتەرخەمن و نایهنهپێشهوه.
یــادگار فەتــاح ،بەڕێوەبــەرى نــەوت و
كانزاكانــى گەرمیــان ،بــۆ (نەوژیــن)

وتى :دەرفەتمان بۆ كچان رهخســاندوه
بــۆ كاركردن ،بــەاڵم كەمتــر هاتونەتە
پێشەوە.
لهبــارهى جــۆری دهرفهتهكهشــهوه
وتــى :تاكــە دەرفەتــى كچــان دانانــى
سەرپەرشــتیارە بۆ چاودێریی كانهكانى
چــهو و لــم ،كچانیــش ههبــو ن ك ه لهم
بــوارهدا چهندیــن مانگ كاریــان كردوه
لهگهڵمــان دا ،چونكــ ه ئــهم كاره
دەكەوێتە ســەر توانای كەســەكە خۆى
نەك رەگەزی.
ئــەو بەڕێوبــەرە جەختی لــەوە کردەوە
کــە بەهــۆکاری کۆمەاڵیەتیــی بێت یان
نەگونجانی کارەکــە یان هەر هۆکارێکی
تــر کــە باســى لێوەدەکرێــت ،زۆربەی
کچانــی دەرچــوی جیۆلۆجــی خۆیــان
دەبوێرن لە کارکردن لەم بوارەدا.
بهپێچهوانهوهشــهوه ،دهرچوانى دیكهى
ئهم بهش ه ههن ك ه لێنهگهڕاون ئاستهنگ
و رێگریــهكان لــە بوارەکــە دوریــان
بخاتــەوە ،بهڵكو بهپێچهوانــهوه تیایدا
دهستبهكار بون.
ســایە كەریم 25 ،ساڵ ،دهرچوى بهشى
جیلۆجی ه و ماوهى  2ساڵدا لهم بوارهدا
كاردهكات ،دهڵێــت« :رێگــەم نــەداوە
قســەى دەوروبــەر كاریگــەرى هەبێــت
لەســەرم ،بەڵكــو هەوڵــم داوە خــۆم
بسەلمێنم».
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ه بە پیاوان
چیتر كاڵش تایبهت نی 

◘ نهوژین ،دیمەن ئیسماعیل
ئهگهر تائێستا واتزانیوه تهنها پیاوان
كاڵش لهپێدهكهن ،ئهوا بێگومان
زانیارییهكهت ههڵهیه ،چونكه ئێستا
كچانیش رویان له بهكارهێنانى كاڵش
ناوه.
كاڵش ،لهو كهرهست ه كۆنانهی ه ك ه مرۆڤى
كــورد بــۆ لهپێكردن و پاراســتنى پێی
بهكاریهێنــاوه ،ئهمیــش چهندین جۆری
ههیــ ه ك ه ب ه درێژایی مێــژو گۆڕانكاریی
بهســهردا هاتــوه ،بــهاڵم دیارترینیــان
ك ه تائێســتاش بــرهوى ههیه ،كاڵشــی
ههورامیــ ه ك ه بــ ه «كاڵش پهڕۆینه»ش
ناودهبرێــت و ب ه زۆرییــش لهگهڵ جلی
كوردیی دا پیاوان لهپێی دهكهن.
چهند ســاڵێك ه جۆرێكى دیك ه ل ه كاڵش
پهیدا بوه ك ه تایبهت ه ب ه ژنان .ئهوانهى

كــ ه كڕیویانــه ،بــاس لهوهدهكــهن لــ ه
بۆنهكان و لهســهر جلی كوردیی ،لهپێی
دهكهن.
خەیاڵ مهحمود 23 ،ســاڵ ،دانیشــتوى
گەرمیانــە ،بۆ (نەوژیــن) وتى« :زۆرم
حەز لە كاڵش بو بۆ سەر جلی كوردى،
رۆژێــك ســەردانى هەورامانــم كــرد بە
وەســتایەكى دروســتكردنى كاڵشم وت
دانهیهكى كچانهم بۆ دروســت بكات ،بە
 45هەزار بۆى دروستكردم».
وتیشى :حەزم لە جلوبەرگى كلتوریی و
رهســهنى كوردیە ،كاڵشهكهش بۆ سەر
جلى كوردى لە پێ دەكەم ،ســیمایەكى
زۆر جوانى هەیە.
ههشیان ه بۆ بۆن ه و ئاههنگهكان بهكارى
دێنن.
تابان عهلى 25 ،ســاڵ ،باســی لهوهكرد
مــاوهى ســاڵێك ه كاڵشــی كڕیــوه كــ ه
هاوڕێیهكى راســپاردوه لــه ههورامانهوه

بــۆی بێنێــت «ئێســتا لــە بۆنــە و
ئاهەنگەكان دا له پێیان دهكهم».
ئهو كهسانهى كارى دروستكردنى كاڵش
دهكهن ،باس لهوهدهكهن خواست لهسهر
بهرههمهكــ ه ههیه ،ئهمهش وایكردوه ب ه
بهردهوامی دروستى بكهن.
ئــارام ئەحمەد 30 ،ســاڵ ،دانیشــتوى
ناوچــەى هەورامانــە و ماوەى  9ســاڵە
لەگەڵ براكەى دا ئیشــى دروســتكردنى
كاڵش دەكات .بۆ (نەوژین) وتى« :من
و براكەم پێشتر تەنیا كاڵشى پیاوانمان
دروســتدەكرد و كڕیــارى زۆر بو ،بەاڵم
ئێستا كاڵشى كچانیش دروست دەكەین،
لە دواى ئێمەوە چەند وەستایەكى تریش
دەستیان بەم ئیشە كردوە».
كڕیــارەكان بەشــێكیان ســەردانیان
دەكــەن ،بەاڵم بەشــێكى تریشــیان لە
رێگــەى ئۆنالیــن و تهلهفۆنــهوه داواى
دەكەن و ئهوانیش بۆیان ئامادە دەكەن

و دەینێرن.
دیارترین جیاوازیهكانى كاڵشی ژنان ه ل ه
پیاوانــه ،ئهوهی ه كــ ه نهخش و دیزاینی
زۆر و ههمهجۆری ههیه.
ســاالر ،كهلهگــهڵ (ئــارام)ى برای دا
كاردهكات ،لهمبارهیهوه وتى« :شێوازى
كاڵش دروســتكردنى ژنــان جیــاوازە و
هەرجارە و بەجۆر و ســتایلێك دروستى
دەكەین ،ســەرەتا قردێلەمان لێدەخست
و بەنى سورمان تێدەخست ،هەرجارە و
كە دروستى دەكەین شێواز و ستایلێكى
نوێی پێدهدهین».
ئێســتا ئــهم بهرههم ه نهك لــ ه ناوخۆ،
بهڵكــو كوردانــى تاراوگــهش داواى
دهكهن ،نرخهكهیشــی بهپێی كوالێتی و
قهبارهكهى دهگۆڕێت و بهگشتى لهنێوان
 25بۆ  65ههزار دینار دایه.
كاڵش یهكێك ه ل ه دێرینترین كهرهستهكان
ك ه تائێستاش توانیویهتى بهردهوام بێت

و برهوى ههبێت.
ئاكــۆ حهمید ،شــارەزا لەبــوارى مێژو،
لهبارهى مێژوى ئهم كهرهستهیهوه وتى:
كاڵش مێژویەكى دێرینى هەیە و بۆ 700
ساڵ لەمەوپێش دەگەڕێتەوە ،لەواڵتانى
دەرەوەش لە فیســتیڤاڵەكان دا نمایش
دەكرێت لەالیەن دەستەى گەشتوگوزارى
هەرێمــەوە ،جوتێــك كاڵشــى هەورامى
كۆنیــش هەیــە درێژیەكــەى  55بۆ 60
ســانتیمەتر دەبێت لــە مۆزەخانەیهكى
ئیتاڵیادا هەڵگیراوە.
ئــهو باســی لهوهكــرد ئهوهى تائێســتا
زانراوه ئهوهی ه ك ه تەنیا رهگهزی نێر ب ه
ئاســت ه تهمهن ه جیاوازهكانهوه كاڵشیان
بەكارهێنــاوه و هیــچ ئاماژهیهك نی ه بۆ
ئــهوهى رهگهزی مێ بهكاریان هێنابێت،
ههربۆیــ ه ئهوهى ئێســتا دروســت بوه،
جۆرێكــ ه ل ه مۆدێل و تازهگهرى ك ه لهم
بهرههمه دێرینه دا هێنراوهته ئاراوه.

ه بهتاڵهكانى كچان پڕدهكاتهوه
خولی ئۆنالین كات 
◘ نهوژین ،خۆشبین جهالل
ئهو ماوهیهى بههۆی رێكارهكانى
كۆرۆناوه خوێندن راگیرا بو( ،ئاال)
كاتهكانى ههروا ب ه ههدهر نهدا ،بهڵكو
قۆستیهوه بۆ بهشدارییكردن ل ه خولی
ئۆنالین دا ،پێیوای ه بڕیارێكى دروستى
داوه و سودی زۆری ههبوه بۆی.
لهگــهڵ باڵوبونــهوهى كۆرۆنا و راگرتنى
دهوام و خوێنــدن و كهمبونــهوهى
جموجۆڵ و چاالكی ،خول ه ئۆنالینهكان،
ئهوانــهى ل ه رێگهى تــۆڕه جیاوازهكانى
ئینتهرنێتــهوه ئهنجام دهدرێن ،برهویان
پهیدا كرد.
بهشــێكى بهرچاو ل ه كچان ،بهشدارییان
لــهو خوالنــهدا كــرد و ئامــاژهش بهوه
دهكهن ك ه سودی زۆری پێگهیاندون.
ئاال محەمەد 20 ،ساڵ ،دانیشتوى قهزاى
كــهالره و فێرخوازی بەشــی پزیشــکی
ددانــه ،لــ ه ســهروبهندى راوهســتانى
خوێنــدن ل ه دواى كۆرۆنــا ،ل ه خولێكى
زمانى ئینگلیزی دا بهشداریی كردوه.
وتى :بەشــداریم کــرد لەخولی زماندا و
تائێســتاش بەردەوامم و سودێکی زۆرم
لێبینیوە ،هانیشی داوم بۆ ئهوهى كاتى
زیاتــری بــۆ تهرخان بكــهم و بتوانم ب ه
تهواوى فێر ببم.
ئــهوهى وایكردوه ئهم خوالنــ ه برهویان
ههبێــت ،ئهوهی ه ك ه بهشــداران ل ه ماڵى
خۆیانــهوه دهتوانــن بهشــدار بن و هیچ
قورســاییهكى كات و تێچونــی ئهوتۆش
ناخاتــ ه ســهریان ،ئهمــ ه جگــ ه لهوهى
دهیان خولی جۆراوجۆر بهردهســتن ك ه
ئارهزومهنــدان دهتوانن بهشــداریی تێدا
بكهن ،بهشــی زۆری ئــهم خوالنهش ب ه
خۆڕاین یان پارهیهكى كهم وهردهگیرێت

بهشدارییكردن
لە خولی ئۆنالین
ئاسانتره و
ئهزمونێكى تازهیه
لهبهرامبهر بهشدارییكردن دا.
ســاکار حەسەن  20 ،ســاڵ ،دانیشتوى
كــهالر ،یەکێکــی تــرە لــەو کچانــەی
بهشــداریی چەندیــن خولــی ئۆنالینــى
کــردوه و بهوتــهى خۆیشــی ســودێکی
زۆری لێ بینیوە.
وتى :بهشــدارییكردن لە خولی ئۆنالین
ئاســانتره وهك لــ ه خولــی نــاو پۆل و
گروپهكاندا ،ههروهك ئهزمونێكى تازهی ه
و زانیاریی زۆریشت پێدهبهخشێت.
ههمــو ئــهو تایبهتمهندیانــه ،پاڵــی
بــە (ســاكار)ەوە نــاوە بــۆ ئــهوهى
بــ ه بهردهوامــى بهشــداریی لــ ه خولــ ه
ئۆنالیهنهكان دا بكات.
برهوپهیداكردنــى خولــ ه ئۆنالیهنهكان،
هانــى كچانــى داوه كــ ه نــهك هــهر
بهشــداریی ،بهڵكــو خۆشــیان خــول و
راهێنانــى جیــاواز بــۆ كهســانى دیك ه
بكهنــهوه و ژمارەیەکی بهرچاو لە کچان
و کوڕان بەشداری تێدا بکەن.
چــاوان خەلیــل ،خاوەنــی بڕوانامــەی
ئەندازیــاری پالندانانه ،پــاش ئهزمونى
بهشــدارییكردنى لــ ه چهندیــن خولــی

ئۆنالین دا ،بڕیاری داوه ئیتر خۆی خول
بۆ كهســانى دیكــ ه بكاتهوه و ل ه گوێگر
و راهێنراوهوه ببێت ه وانهبێژ و راهێنهر.
ئــهو لهبــارهى ئهزمونهكهیــهوه بــۆ
(نهوژین) وتى :لەسەرانســەری جیهاندا
و لــ ه زۆربــەی بــوارەکان دا خولهكانى
ئۆنالیــن بەردەســتن بــۆ فێرخــوازان
و ئارەزومەندانــی بــواری پــەروەردە
و زانســت ،ئەمــەش وای لــە مــن کرد
خواستم بۆ وتنەوەی خولە ئۆنالینەکان

دالیا ئازاد 24 ،ســاڵ ،دانیشتوى کەالر،
زیاتربێت.
وتیشــی« :دوای ئەوەی خوێندکارەکانم لەگەڵ چەند هاوڕێیەکی دهرچوى زانكۆ
یەکــەم کۆرســیان بــەدڵ بــو و داوای دا دەســتیان كــردوه بــ ه بونیادنانــى
کۆرس و بابەتی زیاتریان لێکردم ،بۆی ه پڕۆژەیەکــی پەروەردەیــی ،کەتێیــدا
منیــش زیاتــر پهرهم بــ ه كارهكهم دا و وانەکانــی قوتابخانە لە پۆلی یەک هەتا
پۆلی دوانز به ئۆنالین دەڵێنەوە.
بهردهوام بوم».
ئــهم برهوپهیداكردنــهى خولی ئۆنالین ،وتــى :ئامانجمــان لــهم كاره ئهوهیــ ه
هانــى كچانى دیكــهى داوه ك ه ههوڵ بۆ ئاســتى پهروهده و زانســتى فێرخوازان
بونیادنانــى پرۆژهى جیــاواز بدهن لهم پهرهپێبدهیــن و بتوانیــن لهم رێگهیهوه
سودێكیان پێ بگهیهنین.
بواره.
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کار

کچانى خاوەنکار پاڵپشتی بۆ یەکتر رادەگەیەنن
◘ نهوژین ،رێناس ساڵح
لە کەالر خانمانی خاوەنکار لە رێگەی
تۆڕە کۆمەاڵیەتیەکانەوە دروشمی
«هەرگیز مەوەستە لە فێربون» بۆ
پاڵپشتی یەکتر باڵودەکەنەوە و پەیامی
ئەوە دەگەیەننە ژنانی دیکە کە هەرگیز
لە فێربونی کاری نوێ نەوەستن و
بەردەوام بن ،ئەوان دەیانەوێت لە
کارەکانیان براندی تایبەت بە خۆیان
هەبێت ،بڕوانامەی زانکۆشیان نەکردوە
بە بنەمای پیشەکانیان.
ئــەو خانمانــەی بەشــدارن هەریەکــە و
چیرۆکێکی جیاوازی بۆ دەســتپێکردنی
کارەکەی هەیە.
تیشــکۆ حەســەن ،کــە خاوەنــی
بیرۆکەکەیە ،ئەگەرچی دەرچوی بەشی
ئەندازیــاری بیناکاریە ،بەاڵم لە چەندین
بوار هەوڵی فێربونی داوە و ئەو کارەشی
ئێستا دەیکات دورە لە بوارى پسپۆڕیی
خوێندنیهوه.
وتــى :زۆر حــەزم لە بیرۆکــەی ئیش و
نوێگەرییە ،ھەمیشــە حــەزم کردوە لە
چەنــد بوارێــک ئیــش بکەم بــەدەر لە
بوارەکــەی خۆم ،ماوەی  ٣ســاڵ چەند
کۆرسێکی گیایی و جوانکاریم خوێند و
بروانامــەی «»bio aquaم ھەیە بۆ
بەرھەمی سروشــتی و جوانکاری پێست
و نەھێشــتنی ھەڵوەرینی قژ بە کۆرسی
تایبەت.
بەهەمــان شــێوەی تیشــکۆ( ،ئەســما
ئەحمــەد) ،خاوەنی کاری ســەربەخۆی
خۆیەتــی و کارەکــەی نەبەســتوهتەوە
بــە بڕوانامەیەکەیــهوه ،ئەگەرچــی ئەو
دەرچوی بەشــی پــەروەردەی کیمیایە،
بەاڵم ئەو ئێستا کاری دیزاین و دیکۆری
بۆنــە و ئاهەنگــەکان دەکات لەگــەڵ
دروستکردنی ئێکسسوارات و چنین.
ئەســما ،لەکاتــی باســکردنی کارەکەی
بە ئومێــدی زۆرەوە وتی :کارەکەم زۆر
باشــە ،لە پالنمدایە جێگەیەکی تایبەت
بە کارەکەم بکەمەوە ،لەگەڵ ئەوەشــدا
هەلــی کار بۆ چەنــد خانمێکی دیکەش

بڕەخسێنم.
ئەو خانمەشــی لە کەالر خاوەنی «فایا
دیزاینەر»ـــە ،هاوبەشی ئەم خانمانەیە
کــە پاڵپشــتی یەکتــرن ،وەکخــۆی
دەیگێرێتەوە لە پێشــتر ســاردبونەوەی
هەبــوە بۆ کارەکــەی ،بەاڵم هــاوڕێ و
کەســە نزیکەکانی هاوکاری بەردەوامی
بون تا گەشــتنی بەوەی کاری تایبەتی
خۆی هەبێت.
فاتمە ئەحمەد ،لە بارەی کارەکەشیەوە
وتی« :بەرەوپێشــچونێکی زۆر باشــی
هەبــوە ،بۆیە هەنگاوم بــۆ فراوانکردنی
کارەکەم دەستپێکردوە ،لە کارەکەشمدا
خانمان سەربەستن کە خۆیان دیزاینێکی
دیاریکراویان دەوێت یاخود خواســتیان
لەســەر دیزاینەکانــی خــۆم دەبێــت بۆ
جلوبەرگەکانیان».
بەهــۆی بەرەوپێشــچونی تەکنەلۆژیــاو
بەردەســتبونی فێــرکاری و زانیــاری لە
ماوەیەکی کورت ئەمــە وایکردوە کچان
و ژنان لە ماڵەکانی خۆیانەوە کۆرســی
فێربون وەربگرن و دواتر لە کارەکانیان
بیخەنەڕو.
یەکێــک لــەو خانمانــەی خاوەنــکاری
ســەربەخۆی خۆیەتــی لــەو رێگەیــەوە
توانیوەیەتــی دەســتی بــگات بــە
فێرکاریــەکان( ،ئەژین عەباس)ـــە ،کە
ئەوە لە تەمەنی  ١٢ساڵیەوە لە رێگەی
یوتیوبــەوە کۆرســی فێــرکاری چنیــن
وەردەگرێت.
لــە گێرانــەوەی ســەرەتای کارەکــەی
و ئێســتا کــە خاوەنــی کاری خۆیەتی،
(ئەژیــن) ،وتــی :کاتێکی زۆم ویســت
تاوەکو بەتەوای فێربوم ،دواتر دەســتم
کــرد بەوەی ســەلیقەی خۆمــی تێکەڵ خانمێکــی دیکەی خاوەنکار و بەشــدار
لە گروپی پشــتیوانی ژنانــی خاوەنکار
بکەم.
ئهو لە سەرەتادا شەرمی کردوە کارەکە (ژوان جەالل)ـــە ،ئەو کاری شــیرینی
بــکات «ســەرهتا تەنهــا بــۆ ماڵەوەی دروســتکردنەوە لــە رێگــەی ئۆنالیــن
خۆمــان و کەســە نزیکەکانــم چنینــم و مۆڵەکانــەوە کڕیارەکانــی تامــی
دەکــرد ،زۆر شــەرمم دەکــرد ئەگــەر شــیرینەکانی دەکــەن کــە شــیرینی
کەســێک بیزانیای ه من ئەو کارە دەکەم ،جیاوازی واڵتانی دیکە دروست دەکات.
بــەاڵم بە هاندانی هاوڕێکانم من ئێســتا ژوان ،کارکردنــی ژنــان و پشــتگیری
کارەکانم بــە ئۆنالیــن باڵودەکەمەوە و کردنیــان بــە ئەرکی خــۆی دەزانێت و
دەڵێــت :دەبێــت پێکەوە پشــتیوان و
دەیفرۆشم».

هاوکاری یەکبین.
ئــەوەی (کەشــێ) جیادەکاتــەوە لــە
هاوکارەکانــی ،چۆنیەتــی فێربونــی
کارەکەیەتی.
کەشــێ یاسین ،بەمشــێوەیە باسی بون
بــە خاوەنــی کاری خــۆی کــرد :لەبەر
ئەوەی دایکم بهرگدورێكى سەرکەوتوە،
منیش لهوهوه فێر بوم ،ئێســتاش وەک
هەمــو کارەکانی دیکەی ژیانم دەڵێم من
دەتوانم بگەم بــە ئامانجەکەم ،بۆیە لە

پالنــم دایە برانــدی تایبەت بە کارەکەم
دابنێم.
ئــهم پۆل ه لــ ه خانمانــى ئیشــكهر ،ب ه
گڕوتینێكــى زۆرهوه كاردهكــهن ،لهگهڵ
ئهوهشدا دهیانهوێت پاڵپشت و هاوكاری
یهكترى بن.
تیشــكۆ ،لهوبــارهوه بــ ه پێداگیرییهوه
وتــى« :دەبێــت ژنــان بەردەوامبــن
لــە هەوڵەکانیــان تادەگــەن بــە
ئامانجەکانیان».

ئهزمونى كاركردنى خێزانێك له گوند...

بوك و خهسو شیرهمهنى دروست دهكهن و كوڕ دهیفرۆشێت

◘ نهوژین ،محهمهد مهحمود
ههمو رۆژێك (ئامینه) لهگهڵ بوكهكهى
دا ،پاش دۆشینی مانگاكانیان ،دهست
ب ه دروستكردنى بهرههمى شیرهمهنى
جیاواز دهكهن .پاش ئهوهى پێدهگات،
كوڕهكهى دهیگهیهنێت ه بازاڕ و
كڕیارهكان.
ئهوان نمونهى خێزانێكى گوندیی
گهرمیانن ،كه به لێكتێگهیشتنێكى

زۆرهوه كاسبییهكیان بۆخۆیان بونیاد
ناوه.
ســهرباری ئــهوهى بازاڕهكانــى ههرێــم
پــڕه لــ ه بهرههمى شــیرهمهنى بیانیی،
بهاڵم هێشتا خواســت لهسهر بهرههمى
خۆماڵیــش ههیــه ،ههربۆیــ ه بهشــێك
لــ ه خێزانهكان بــ ه كارى بهرههمهێنانى
شــیرهمهنییهوه ســهرقاڵن ،لــهم
نێوهندهشــدا ژنیــان رۆڵــی بهرچاویان

ههیه.
ئامینــ ه ئهحمــهد 57 ،ســاڵ ،نمونــهى
یهكێكــ ه لــهو ژنانهى گهرمیــان ،ك ه ب ه
كارى ئاژهڵداریــی و بهرههمهێنانــى
شیرهمهنیهوه ســهرقاڵه ،لهم كارهشدا،
كوڕ و بوكهكهیشی هاوبهش و هاوكارین.
ئــهو ل ه گوندی قولهســوتاوی ســهر ب ه
قهزاى كهالر دادهنیشــێت ،لــ ه تهمهنى
 20ســاڵیی دا هاوســهرگیریی كــردوه
وخاوهنى  9مناڵه.

وهكخــۆی بــۆ (نهوژیــن)ى بــاس كرد،
لهمێــژهوه كارى ئاژهڵداریــی دهكــهن
و شــارهزاییان ههیــه ،بــهاڵم ئــهوهى
ئێستایان جیاوازه «جاران زۆرتر مهڕ و
بزنمان ههبو و بهگشــتى ئاژهڵدار بوین،
بهاڵم ئێســتا واڵخ و بهتایبهت مانگامان
ههی ه و بهرههمى شــیرهكانیان دهكهین ه
شیرهمهنى جۆراوجۆر».
ئهو رۆژان ه ب ه هاوكاری بوكهكهى ،شــیر
دهدۆشن و پاشان دهیكهن ب ه بهرههمى
جیاوازى وهكو :ماســت ،پهنیر ،كهرێ،
رۆنــى كــوردی ،قهیمــاغ و هــهروهك
شیرهكهش به خاویی دهفرۆشن.
لهكاتێكــدا نێوانــى بــوك و خهســو
بهردهوام وهكو پشكۆیهك وێنا دهكرێت
ك ه ههمو كات دهشــێت گهش ببێتهوه،
بــهاڵم وادیاره ئــهم بوك و خهســوهى
گهرمیان ،توانیویان ه لێكتێگهیشــتنێكى
باشــیان ههبێت و پێكــهوه كارهكانیان
بكهن.
نزار نەجم 30 ،ساڵ ،بوکی (ئامینە)یه،
وتی« :رۆژان ه لەگەڵ خەســوم پێکەوە
واڵخــەکان دەدۆشــین و دواتــر چەنــد
بەرهەمێکی لێدروست دهكهین».
كارهكانى ئهم خێزانه ،ل ه سهر سێ پای ه
وهســتاوه( ،ئامینه) و (نزار) دوان لهو
پایانهن و (كهمال)یش پایهكهى تری.
کەمــال مەحمــود 31 ،ســاڵ ،كــوڕى
(ئامینه) و هاوســهرى (نزار)ـــه ،پاش

ئــهوهى بهرههمــهكان ئامــاده دهبــن،
ئهوكات كارى ئهو دهستپێدهكات.
وهكخــۆی ئامــاژهى بۆكــرد ،كارى
بهبازاڕكــردن و فرۆشــتنى بهرههمهكان
كهوتوهت ه ئهســتۆی ئــهو ،ههمو رۆژێك
بهرههمهكان دهگهیهنێتــ ه بازاڕ و لهوێ
بهپێی نرخێك ك ه پێشــتر دیارییكراوه،
ساغیان دهكاتهوه.
وتى« :ماوەی چەند ساڵێکە لەخوێندن
دابــڕاوم ،دواتر لەگەڵ دایکمدا دەســتم
بەم پیشەیە کرد و ئێستاش ب ه هاوكاری
هاوسهرهكهم بهردهوامین».
ئهو كوڕه ل ه یهك كاتدا ههم دڵخۆشــی
و هــهم شــانازییش بــ ه روخســار و
قســهكانى دا بهدیی دهكرا ،بهوهى ئهو
كاره به هاوكاری دایك و هاوســهرهكهى
ئهنجــام دهدات و پێكــهوه وهكو تیمێك
كاردهكهن.
«ئێمــ ه كڕیاری خۆمان ههیــ ه و رۆژان ه
بهرههمهكانیــان پێدهگهیهنــم له كهالر،
لهخــوا بهزیــاد خواســت و داواكاریــش
لهســهر بهرههمهكانمان باشه» .كهمال
وای وت.
پهیوهنــدی نێــوان فرۆشــیار و كڕیــار،
بــهردهوام كێشــهى تێدهكهوێــت ،بهاڵم
وهك (ئامینه) باسى کرد ،كڕیارهكان ل ه
بهرههمهكانیان رازیین «موشــتەریەکان
زۆر لێمــان رازیــن و خواســتێکی زۆر
لەسەر بەرهەمەکانمانە».
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ه كشتوكاڵ دهكهن
ه ئاوارهیی دا دهست ب 
ل

◘ نهوژین ،لهیال ئهحمهد
كاركردن ل ه كێڵگهیهكى كشتوكاڵیی و
ب ه درێژایی رۆژ ،رهنگ ه روداوێك بوبێت
كه ههرگیز (نهسرین) بیری بۆ ئهوه
نهچوبێت دهبێت ه چارهنوسی ،بهاڵم
ئهو كاتێك لهترسی گیانى خۆیان
لهگهڵ خوشك و براكانى دا شارهكهى
خۆیان بهرهو گهرمیان بهجێهێشت،
ئێستا لهم ناوچهی ه پاش گیرسانهوه،

دهستیان داوهت ه كارى كشتوكاڵی بۆ
بژێوییان.
ژمارهیــهك لــهو خێزانــ ه ئاوارانهى ك ه
ل ه ســنورى گهرمیان نیشــتهجێبون ،ل ه
ناحیــ ه و گونــدهكان كارى كشــتوكاڵی
دهكــهن ،بهتایبهت ژنانــى خێزانهكان.
ل ه ناحیهى ســهرقهاڵی ســهر ب ه قهزاى
كفری ،بهشــێك لهو خێزانان ه سهرقاڵی
كاركــردن لــ ه كێڵگه كشــتوكاڵیهكان و

بهتایبهت خانوه پالستیكییهكان.
ژنانــى ئــاواره ،بــاس لهوهدهكــهن ك ه
دۆخی ژیانیان زۆر قورس و ناڕهحهته.
نهســرین حاتــەم 23 ،ســاڵ ،خهڵكــى
پارێــزگاى دیالهی ه و ئێســتا ل ه ناحیهى
ســهرقهاڵ گیرساوهتهوه .باسی لهوهكرد
كــ ه ئهوان  8خوشــك و بــران ،دایكی
بهســهر مناڵــهوه گیانــى ســپاردوه و
باوكیشــی بههــۆی شــهڕى تائیفیــهوه
كــوژراوه ،بۆی ه ئهوان بهبــێ بهخێوكهر

ماونهتهوه.
دۆخــی ئــهوان كاتێك ســهختتر بو ك ه
بههۆی شهڕى تائیفی و هاتنى داعش و
پاشــان هێزهكانى حهشدى شهعبیهوه،
ناچار ئاوارهى ههرێمى كوردســتان بون
و ل ه گهرمیان گیرســانهوه ،ســهرهتا ل ه
قهزاى كفری و پاشان ناحیهى سەرقهاڵ.
بــۆ بژێویــی رۆژانــهش ،لــ ه خانــوی
كشتوكاڵیی پالستیكیی دا كار دهكهن.
وتــى :ژیانمــان بــهكارى قــورس
بهڕێدهكهین ،ب ه ســاڵ لهبهر بێ پارهیی
بازاڕمان نهبینیوه.
ئــهو باســی لهوهشــكرد ك ه لــ ه بهیانى
زوهوه تا نزیك خۆركهوتن ل ه كێڵگهكهدا
كاردهكهن ،ئهمهش وایكردوه ههست ب ه
ماندویهتیهكى زۆر بكهن «زۆرماندوین،
ب ه هاویــن چۆڕهى عارهقمــان دێت ،ب ه
زستانیش دهموچاومان دهسوتێتهوه ل ه
سهرمادا».
ئهگهر ئهم كاره بۆ كچانى گهنج ئهوهنده
پــڕ زهحمــهت بێــت ،ئاخــۆ دهبێت بۆ
ژنانێك ك ه تهمهنیان كردوه چۆن بێت؟
نهجیبــ ه عهبدوڵاڵ 58 ،ســاڵ ،یهكێكى
دیكــ ه لــ ه ژنانــى ئــاواره لــ ه ناحیهى
ســهرقهاڵ ،كاتێــك لهســهر كارى
كێڵگــ ه كشــتوكاڵیهك ه بــو چاومــان
پێكــهوت ،ســهرباری ماندوێتیــی،
بێزاریــی و هیوابڕاوییش ل ه روخســاریدا
دهخوێنرایهوه.
وتــى :بهیانیانــی زو لهگــهڵ كچهكانــم
دێمــ ه كارى كشــتوكاڵى لهنێــو خانوه
پالســتیكیهكان و دواتریــش كهچومهوه
مــاڵ بهســهر كارى نانكــردن و
پاككردنهوهى ماڵهوه دا رادهگهم.

باســی لهوهشــكرد بههۆی ئهو دۆخهى
تێیكهوتــون ،ناچــار مناڵهكانــى لهبهر
خوێنــدن دهركردوه ،ههمویــان پێكهوه
لــهو خانــوه پالســیتیكیانهدا رۆژانــ ه
كاردهكــهن و هاوشــانى ئــهوهش كارى
ئاژهڵداریی دهكهن.
ئــهو ژنان ه هاوشــانى ئهندامانى دیكهى
خێزانهكانیــان ،خانــوه پالســتیكی ه
بهڕێوهدهبــهن،
كشــتوكاڵیهكان
بهشــێوهیهك ههر خێزانــ ه و ژمارهیهك
لهو خانوانهى ل ه ئهســتۆ گرتوه و كاری
تێدا دهكات ،خانوهكانیش هی جوتیار و
كشتوكاڵكاری كوردی ناحیهكهن.
ئــاری محهمــهد ،كــ ه سهرپهرشــتیاری
بهشــێك لــهو خانــوه پالســتیكیانهیه،
جهختــى لــ ه ســهختى دۆخــی ژیانــى
ئاوارهكان كردهوه.
وتى :ئهو خێزانان ه كارى باش دهكهن و
دڵســۆزن لە کارەکانیان ،بەاڵم رەوشى
ژیانیــان خــراپ و قورســه ،نائومێــدن
لهژینیان.
وتیشــی :ئێمــ ه بهپێــی توانــا
یارمهتیدهریــان بویــن ،بۆنمونــ ه کرێی
شوێنی نیشتەجێبونیان لێوەرناگرین ،تا
بۆشمان بکرێت هاوکاریان دەبین.
ئهگهرچــی دۆخــی ژیانیــان قــورس و
نالهباره ،بهاڵم بونیان ل ه ناوچهك ه و ل ه
پاڵ ئهو دۆخ ه ئاسایش ه بهرقهرارهى ك ه
ههیه ،ســوكناییهك ه بۆیــان ،بهتایبهتى
ك ه ئــهوان لــ ه حهژمهتــى گیانیــان دا
رێگــهى ئاوارهییان پێــواوه( .نهجیبه)
لهوبارهوه وتــى« :ئهو ههمو ماندوبون ه
بــۆ ئهوهیــ ه موحتاجى كــهس نهبین و
بژێویمان بهبێوەى پهیدابكهین».

ه مهترسیهكانى كۆرۆنا ئاگادار دهكهنهوه
ه كهمپین خهڵكى ل 
ب

◘ نهوژین
زۆرینهى رۆژهكانى ههفته( ،ئیمان)
لهگهڵ هاوڕێكانى دا ،دهچنه فهرمانگ ه
حكومیهكان و شوێنه گشتیهكان
و بازاڕ ،لهوێ پۆستهرى هۆشیاری
باڵودهكهنهوه و هاواڵتیان هان
دهدهن بۆ پابهندبون به رێنمایی ه
خۆپارێزیهكانى كۆرۆناوه.
لهگــهڵ باڵوبونهوهى كۆرۆنا ل ه ههرێم و
بهتایبهتى توشبونى ژمارهیهكى بهرچاو
ل ه هاواڵتیان ،ل ه زۆر شــوێن دا كهمپین
و ههڵمهتــى جیاواز دهســتپێكراوه ،ب ه
ئامانجی هۆشیاركردنهوهى هاواڵتیان ل ه
مهترسیهكانى ئهم نهخۆشی ه و ههروهها
هاندانیان بۆ خۆپارێزیی.
یهكێــك لــهو كهمپینانــه ،ڕێكخــراوى
وادى ئهڵمانــى بهناونیشــانى «لــه

هاواڵتیهوه بــۆ هاواڵتــى» رایگهیانده،
كــ ه درێژهپێــدهرى كهمپینــی «نــا بۆ
توندوتیژی»ی ه و ئامانجى كهمپینهكهش
هاندان و هۆشــیاركردنهوهى هاواڵتیان ه
بۆ خۆپاراستن لهڤایرۆسى كۆرۆنا.
ئــهم كهمپینــه ،چاالكیهكانــى لهســهر
چهند ئاســتێكى جیاواز بهڕێوهدهچێت،
بهشــێوهیهك ههمو رێگایهكــى گونجاو
دهگرێتهبهر بۆ گهیاندنى هۆشــیاریی ب ه
هاواڵتیان.
ئیمــان نــوری ،یهكێــك لــ ه ئهندامانى
كهمپینهكــه ،بــۆ (نهوژیــن) باســی
لهوهكــرد :چاالكیهكانیان هــهم بابهتى
هۆشــیاریی لهخــۆ دهگرێــت ،هــهم
دابینكردنى پێداویستیی خۆپارێزیش.
وتى :ل ه تۆڕه كۆمهاڵیهتیهكان هۆشیاریی
باڵودهكهینــهوه ،هــاوكات لــ ه شــوێن ه
جیاوازهكانیــش دا پۆســتهر و لیفلێتی
هۆشــیاریی دابــهش و باڵودهكهینــهوه،

لهگــهڵ ئهنجامدانــى ســیمینارى
هۆشــیاریی ،ئهم ه جگ ه ل ه دابهشكردنى
دهمامك و مادهى پاكژكهرهوه.
ئــهم ههڵمهت ه لهكاتێكدای ه ك ه رۆژ دواى
رۆژ ژمــارهى حاڵهتهكانى توشــبون ب ه
كۆرۆنا ل ه زیادبون دایه ،لهبهرامبهریشدا
ههســت بهوهدهكرێــت خۆپارێزیــهكان
بهشــى پێویســت نیــن و هاواڵتیان زۆر
پێوهى پابهند نابن.
خــهاڵت ســاڵح ،ئهندامێكــى دیكــهى
كهمپینهكهیــه ،باســی لهوهكــرد ئــهم
گوێپێنهدانــهى هاواڵتیان ،هۆكار بوه بۆ
دهستپێكردنى ههڵمهتهكهیان.
وتــى :دهســتپێكردنى كهمپینهكهمــان
كاتێك بو ك ه بۆمان دهركهوت پابهندبونى
هاواڵتیان بــ ه رێنمایی ه خۆپارێزیهكان و
ههستكردن بهبهرپرسیاریهتى زۆر الوازه،
لهبهرامبهریشدا پهتاى كۆرۆنا لهههرێمى
كوردســتان و ناوچــهى گهرمیانیش ب ه

بهرباڵویى تهشهنهى سهندوه.
كهمپینی «لههاواڵتیهوه بۆ هاواڵتى»،
جگــ ه لــ ه گهرمیــان ،لــ ه پارێزگاكانى
ههولێر و ههڵهبجهش بهڕێوهدهچێت .ل ه
گهرمیانیش ئهو شوێنانهى ك ه خۆیان ب ه
پێویســتی دهزانن ،ســهردانیان كردون،
وهكو :فهرمانگهكان ،نهخۆشــخانهكان،
دادگا ،عهلــوه ،گهراجــی ناوخۆیــی،
بنكــهى گرتــن و گواســتنهوه ،بــازاڕ و
زۆر شــوێنى دیكــه .جگه لــ ه ناوهندی
قهزاكانيــش ،ناحیــ ه و گوندهكانیــش
پشتگوێ نهخراون.
بهپێــی ئامــارى وهزارهتى تهندروســتى
ههرێــم ،ههتــا بــهروارى 26ى ئهیلول،
( )45215هاواڵتــى لــ ه ههرێــم توشــى
نهخۆشــی كۆرۆنا بون ،لــهو رێژهیهش
( )3719حاڵهتیان له گهرمیانه.
ئیمــان نــوری ،بــاس لــهوهدهكات
بــۆ دهربازبــون لــهم پهتایــه ،ههمــو

تاكێــك بهرپرســیاره و پێویســت ه بــ ه
بهرپرسیارێتیشهوه مامهڵ ه بكات.
«دهبێــت هاواڵتیان بهبهرپرســیارانهوه
بهرهنــگارى پهتــاى كۆرۆنــا ببنــهوه،
چونك ه ڤایرۆسهك ه بهزویى باڵوه دهكات
و زۆرترین كهس توشــبون»( .ئيمان)
واى وت.
ئهو ئهندامانــهى ههڵمهتهكه ،نیگهرانى
خۆیان نهشاردهوه لهوهى ك ه خۆپارێزیی
هاواڵتیــان بهپێــی پێویســت نیــه،
بهشــێوهیهك وهك پێش ســهرههڵدانى
ڤایرۆس و نهخۆشــیهك ه تێكهڵ دهبن و
له یهكتری نزیك دهبنهوه.
خــهاڵت ،لهمبارهیــهوه وتــى :ناكرێــت
خۆمان نهپارێزین ،چونك ه خۆنهپاراستن
بهواتاى بهردهوامبونى ڤایرۆســهكه بهم
لێشــاوه بههێــز و زۆره ،بهپێچهوانهوه
خۆپاراســتنیش واتــا كهمبونــهوهى
مهترسیهكانى.

شێوەکارێک عەشق و ئەدەب بە تابلۆ دەنەخشێنێت
◘ نهوژین ،رێناس ساڵح
تابلۆی سوریالی دەکێشێت و رۆحی
خەیاڵی ئەدەب و ئیالهات و عەشق
دەکاتە تاڵەکانی فڵچەکەیهوه و
بە رەنگلەسەر پەڕە سپیەکان
دەینەخشێنێت ،ئازارەکانی ژنبونیش
بون بە بەشێک لەکارەکانی ،بەاڵم
ت.
نایەوێت ژن مەلێکیزامدار بێ 
ژن ه شــێوهكار (ئارێز بــەرزان) ،جیاواز
لــهوهى دیومانــ ه و پێی ئاشــناین وێن ه
دهكێشــێت ،ئــهو لــ ه هــهر هێڵێكى دا
فیكرێك و لهههر گۆشهیهكدا خهمێك و
لهههر چوارچێوهیهكدا زیاد ل ه چیرۆكێک
وه.
دههۆنێته 
ئارێز ،ل ه ســاڵی  ١٩٩٥لە کەالر لەدایک
بــوە ،هونــەری وێنەکێشــان هــهر لــ ه
ســهرهتاوه بهشــێك بوه لێی ،وهكخۆی
هێماى بۆ کرد :هەر لە تەمەنی مناڵیەوە
وێنهكێشــان لــە ژیانیــدا نەشــونمای
کــردوە و بەبێ دابــڕان لەگەڵیدا گەورە
بــوە،ئەگەرچی خوێندنی زانکۆشــی لە
بەشــێکی تایبەتمەند بــە هونەر نەبوە،
بەاڵم هێشتا ئهمهش راینەگرتوە.
ئارێز ،بەشــی زمانــی ئینگلزی لە زانکۆ
خوێندوە ،لەو ماوەیەشــدا دانەبڕاوە لە
پێشــەنگاکان و تابلۆکانی نمایشکردوە،
دواتریــش خــۆی چەند پێشــەنگایەکى
کردوهتەوە.
لەکاتی گێڕانەوەی هەستی خۆی لەکاتی
ئاوێتەبونــی بە کارەکەی و تێکەڵکردنی
رەنــگ و گرێدانی بە هــزر و رۆحی،بۆ
(نەوژیــن) بەمشــێوەیە قســهى كــرد:
«بەحوکمــی ئــەوەی تابلۆی ســوریالی
دەکێشــم ،ئیحساســی منیــش لە کاتی
وێنەکێشــان ئەوەیــ ه کــە دەگەڕێمەوە
بــۆ وجــودی خۆم یــان لەمســی روحم
دەکەم».
ئاریشــە و خەمەکانی ژن بەدەر نین لە
کارەکانی ئەم ژنە شێوەکارە ،بەاڵم ئەو
جیاوازتر دەیەوێــت ئازارەکانیرەگەزی
مــێ لە کۆمەڵگەی کوردی بخاتە ســەر
تابلۆکانــی «ژن لــە تابلۆکانــی منــدا
پێش ئەوەی بگات بە قەزیەیکوشــتن،
ئــازارە سروشــتیەکانیم کێشــاوەتەوە،
بــەو مانایــەی هەمــو تێبــگات لەوەی
خــودا روحــی ژنی بــە هەڵگری ســەبر
ئافراندوە».
دەشــڵێت :نامەوێــت ژن هەمیشــە
باڵندەیەکی زامدار بێت ،من ئەو لە مرۆڤ
جیاناکەمەوە ،دەمەوێت کۆمەڵگەش ئەو
ت.
بیرکردنەوەیە بچەسپێنێ 
پەیام یەکێکە لە خەســڵەتەکانی بواری

هونــەر ،کــە رەنگدانــەوەی کاری ئــەو
کارەکتەرەیــە لــەو بــوارەدا( ،ئارێــز)
دهیهوێــت پهیامهكانــى تادهكرێــت،
نوســینهوهى روت و بــێ رۆحــی خــهم
نهب ن.
»ئەو پەیامانەی من دەمەوێت بیگەیهنم،
دورە لە هەمو حوزنێک ،چونکە نامەوێت
دوبــارە چیرۆکێکــی ســەختبەرامبەر
بەوەی گوێم لێ بوە بکێشــمەوە ،بەاڵم
بەشــێوەیەکی گشــتی زیاتر لە بازنەی
ئیالهیات و ئەبەدیەت دایە ،چروح بێت
یان عیشق لە دونیاکەی تردا ،زۆرجاریش
ئەو موگناتیسی خۆشەویستییهی کە لە
نێــوان دایک و باوک ومناڵدایە ،دەبێت
بە ئایدیایەکی حەتمی بۆ تابلۆکانم».
ئــەوەی کارەکانــی ئــەم شــێوەکارەی
جیــاواز کردوە ،ئەوەیە هیچ کات مەیلی
کۆپیکردنی کاری پێش خۆی نەبوە ،ك ه
خته.
ئەمەش كارێكى قورس و سه 
ئارێز ،لەباسی کاریگەری هونەرمەندانی
ئەم بوارە لەسەر کارەکانی ،وتی(:مایکڵ
ئەنجلۆ ،ســالڤادۆر دالی و فریداکاهلو)
چێــژ لە ئازایەتــی وێنەکانیــان دەبەم،
بــەاڵم کاریگەریــان لەســەر خــودی
تابلۆکانم دانەناوە.
تــرس لــەوەی کۆمەڵگە قبوڵــی نەبێت
بەدەستی کچێک تابلۆیەک نەخشرابێت،
لەسەرەتای دهســتدان ه کارەکەیدا لهالی
(ئارێز) دروســت دەبێت .لەســەر ئەمە
وەستا و باسی ئەو کاتانەی بەمشێوەیە
بۆ(نەوژیــن) گێرایــەوە« :ســەرەتا کە
دەستمکرد بە باڵوکردنەوەی تابلۆکانم،
بەربەست و قسە هەبون ،هەمیشە ترسی
ئــەوەم هەبو لــە ژینگەیەکــینەختێک
داخراو پێدەچێت بە ئیحساسێکی ترەوە
ســەیری تابلــۆکان بکەن ،یــان ئەوەی
دەستی کچێکە ئەم وێنانەدەکێشت».
بــەردەوام بــو لــە قســەکانی و وتــی:
ئەوانەش تێپەڕین ،خــودا یارمەتیدەری
مــن بــو ،لەگــەڵ ئەوەشــدا خێزانەکەم
هەمیشــەپاڵپشــتی من بون لەکاتێکدا
قســەی کۆمەڵــگا روبــەڕوم دەبویەوە،
ئێســتاش هاوســەرەکەم جگــە لەوەی
نوســەرە کــەگونجاندنێکــی زۆر تەواو
لە نێوان کارەکانماندا هەیە ،پشــتیوان
و ئومێدی هەمــو هەنگاوەکانمە ،رەنگە
وشــەکانحەق نەدەن چۆن سوپاسیان
بکەم».
ل ه پاڵ پشتیوانی خێزانەکەی دا ،روانینی
قوڵــی هەر کەســێک بــۆ تابلۆکانی ،بە
گەورەتریــن پاڵپشــتی خــۆی دەزانێت
«دڵخۆشــم بــەوەی رۆژانــە دەبینم کە
ســەرنجی زۆر ورد و هانــدان دێــت بــۆ
کارەکانــم ،بە گوێرەی ئەوەی وێنەکانی

مننەختێک جواڵنی فکری دەوێت».
کچان و ژنان لــە کۆمەڵگە داخراوەکان
و ئەو کۆمەڵگانەی تائێســتا بەربەســت
لەبەردەم رەگەزی مێ دروســت دەکەن،
باجێکی گەورەیان داوە ب ه ژیان و خولیا
و ویسته
لە تابلۆکانم دا
كانیا ن.ســۆنگەیەوە دەڵێت« :لە نامەوێت ژن هەمیشە
ئارێــز ،لــەو
ئازارە سروشتیەکانی
باڵندەیەکی زامدار
ژیــان دا وشــەكانی( :قــورس ،ئازار و
ســەختی) بــە کەوانەی خاڵــی دەبینم،
ژنم کێشاوەتەوە
بێت
چونكــ ههیچ شــتێک قورس نیــە تەنها
کاتــی دەوێت بــۆ ئــەوەی قەناعەت بە
ئێستای خۆت بکەیت ،مرۆڤیش بەهرەی
لەبیرکردنــی هەیــە بەرامبــەر هەمــو
ئازارێــک بۆ هەنــگاوی کامڵبونی خۆی،
بۆیە پێیان دەڵێم کۆڵ مەدەن».
پێکــەوە گونجانــدوە ،ئهگهرچــی ئــهم
پاشهكشه دهكه ن.
ئــهو ئێســتا جگــ ه لــ ه شــێوهكاریی ،الی (ئارێــز) دایکایەتــی رێگــر نەبــوە كارهش ماندوبونیشــی زۆره ،بــهاڵم
دایكیشــه ،ئهمــهش بیانویهكــ ه زۆرجار لــەوەی هونەرەکــەی پشــتگوێ بخات ،وهكخــۆی دەڵێــت« :هیــاک بونیــش
بههۆیهوه ژنان لــ ه كای ه جیاوازهكان دا ماڵێکــی لە رەنــگ و تابلۆ و دایکایەتی هونەرە».

